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Adnotatio Critica. 

Archaeol. Libr. Sext. 8 2 ἐπὶ ταύτης" ἐπ᾽ αὐτῆς E. — $2 

σχήματος κείμενον" om. RO. — 8 3 ἐξεμοῦντες᾽ uncini sunt 
Ernesti. — 8 4 τῆς γῆς" om. Lat. — $ 5 ἡ κιβωτός" eic. Nr. — 

8 10 ἐπὶ συνέσει mavult Ns. — $8 16 οὖς Ns., ὡς vlg. — 8 16 
im^ αὐτοῖς Bk., im^ αὐτούς vlg. — 8 16 ἦραν Nr., ἤγειραν vlg. — 

8 18 quid est καταβιοῦντος An forte βαστάξοντες Ὁ Nr. — 8 19 

εὔκαιρον (ὄν) Ns. — 8 20 ἡμᾶς SP, prob. Hw. — 8 20 μὲν 
ἀπηλλάχϑαι: δεσποτῶν ἐπι om. M. — 8. 20 διαμενοῦσιν Df, δια- 

μένουσιν vlg. — 8. 21 προστρέπεσϑε Ἠπάξβοῃ., προτρέπεσϑε vlg. 
— 8925 ὄχλων: ὅλων E. — 8 27 ἐκκρούσας Nr., ἐκκροτήσας vlg. 

— 8 29 οὐκέτ᾽ ἐστράτευσαν Ns., οὐκ ἐπεστράτευσαν vlg. — 8 35 

συντρέχουσι" συνέτρεχε E. — 8 35 ἔλεγον" ἔλεγε E. — 8 36 
ϑείας" ϑείους M?SP. — 8 38 ὑπερηφανήσαντας" ὑπερηφανήσον- 

τας Ns. — 8 38 ἵνα μὴ βασιλεὺς ἢ" εἰ μὴ βασιλεύσει RO, prob. 
Ns. — 8 40 καὶ ἑκατοντάρχους om. ROM. — 8 40 καὶ ἅρματο- 

ποιούς om. RO. — 8 41 ὃ ϑεραπαινίδες" ὡς ϑεραπ. Ns.— 8 42 

ἴσοι γενόμενοι M Lat. ὃς γενόμενος vlg., quam lectionem miror 

quomodo Niesio probari potuerit. — 8 49 μεταγιγνώσκποντες" 

μεταγνόντες E. — 8 42 ἵχετεύσετε Nr., ἱκετεῦσαι vlg., ἱκετεύ- 

cart M, ἵκετεύσουσι E. — 8 44 ἀνάγκην Nr., ἀνάγκη vlg. — 

8 46 ἐξερευνῶν τὰς ὄνους om. RO. — 8 47 παρ᾽ αὐτόν E, πρὸς 
αὐτόν vlg. — 8 48 αὑτῷ Df, αὐτῷ vlg.— 8 51 αὐτόν ἕαυτόν E. 
— 8 51 ózorvyóv Hw., προστυχών vlg. — 8 51 χώραν" χρείαν 

MSP. — 8 52 ἀνέλυον MSP, ἀπελύοντο RO. — 8 52 ἕκαστος 

Nr, ἕκαστοι vlg. — 8 53 μηδενὸς ἄλλου παρόντος om. RO. — 

8 δῦ τὸν ϑεόν MSP, τῷ ϑεῷ rell. — 8 57 ὑπ᾽ ἐμοῦ: ἐξ ἐμοῦ 
OE, prob. Ns. — 8 58 οὐδ᾽ — οὐδ᾽ οὔϑ᾽ — οὔϑ᾽ Ns. — $ 59 

a* 



IV ADNOTATIO CRITICA. 

ἕξειν Nr. ἔχειν vlg. — 8 59 οἶμαι" εἶναι O. — $8 ΟἹ κτήμασι 
ed. prine., κτήματι cod., jumentis Lat. — 8 61 ἄλλων παϑῶν ὃρ- 

μὴν χρήσεται om. RO. — 8 61 σκῆπτρα᾽ πατριάς Spanhem. Im- 

probat Ern. — 8 68 πέραν τοῦ Ἰορδάνου" delet articulum Kreb- 

sius, cf. 8. 71. 99. 373. — $ 10 καλυπτομένης" σκεπομένης Suid. — 

8 71 πολιορκήσειν Ns., πολιορκῆσαι vlg. — ὃ 18 πέμψαντες — 

διήγγελλον- MSP, πέμπουσιν — 0?» ἤγγελλον rell, οἵπερ ἤγγ. 

commendat Krebs, — 8 74 οἵ δ᾽ εἰς" of δ᾽ ἀκούοντες εἰς E. — 

8 77 τοὺς οὐκ ἀπαντῶντας SP, τοὺς ἀπαντῶντας M, τοὺς ἁπάν- 

τῶν rell — 8 82 ἐκ ταὐτοῦ γένους αὐτοῖς πρέπειν δὲ μᾶλλον 

om. RO. — $ 85 ἐπανῆλθον: ἐπανῆλϑε E. — 8 87 μόσχον ἢ 
πρόβατον eicit Ns., cf. Praef. vol.I p. LIX. — 8 90 πρῶτον μὲν 

᾿ἀσσυρίων om. RO. — 8 91 οἶδεν Ns. εἶδεν vlg. — 8 93 καὶ 

πείσειν om. Lat. — 8. 95 λαβὼν --- σωματοφυλακχεῖν αὐτόν om. 

RO. — 8 96 χρῆσϑαί τε καϑάπαξ' ἢ χρῆσϑαι E. — 8.96 μά- 

κελλαν SP, μακέλλην ME, δίκελαν (δίκελλαν) RO. — 8 96 εἰς 

τούς" παρὰ τούς E. — S 101 προσήγαγεν MSP, τὴν ϑυσίαν ἐπ- 

ἐτέλει rell. — 8102 ἣν κατὰ βούλησιν" ἥν spurium Ns. — 8. 105 

μόνος Hw., μόνον vlg. --- ὃ8 107 συντίθεται δ᾽ ὁ Z. παῖς τῷ 

ὁπλοφόρῳ κρύφα πορευϑέντες αὐτοὶ εἰς τὴν τῶν πολεμίων παρεμ-- 
βολὴν ἐκδραμεῖν. Miror constructionem. — $ 110 ὑποστρέψομεν 
RO, ὑποστρέψωμεν vlg. — $113 ὡς ἀνελϑεῖν MSP, rell. ὡς 
om. — 8 117 εἴη E, ἦ vlg. — 8 118 ἐπακηκοώς" ἀκηκοώς E. — 
$ 118 ἀποϑλίψας" ἀποβλίσας Nr. — 8 119 ἀπεῖπε μὴ γεύσασϑαι" 

μὴ om. MSP. — 8 120 ἔναιμα: ἐν αἵματι ROM, ἔναιμα ἔτι Hw. 
— 8 121 ἐκεῖ eiie. Bk. — 8 124 ἀποχτενεῖν Huds., ἀποκτείνειν 

vlg., λάσεσϑαι Nr., λάσασϑαι vlg. — 8126 gíAroov: φιλτάτων 

Nr. — $ 196 προτιμήσας ed. princ., ἐτέμησε codd. — 8. 130 προ- 
ηγάγετο: προήγαγε E. — 8 134 ἐμφανίζειν αὐτήν Hw., ἐμφανίζει 

vlg. — 8 184 iori: ἦν E. — 8 135 μαχομένους — - ἐπιπίπτειν 
καὶ κυκλουμένους" μαχόμενος ---- ἐπιπίπτων καὶ κυκλούμενος Ns. 

— 8 136 τὰς δ᾽ ὀρύγμασιν om. RO. — 8 140 Σικιμιτῶν᾽ Κενι- 
τῶν Hw., coll. 1 Reg. XV 6 et Antiq. V 8 207. — $144 ἁμαρτή- 

μασιν O SP, rell. ut videtur ἁμαρτήματα ἁμαρτήματα χαρίζεσθαι 

παραιτήσει Ns., quod plurimum miror. — 8. 146 βουλεύσεσϑαι 

Ern. βουλεύεσϑαι vlg. — 8 149 τέρπεται E, ἐπιτέρπεται vlg. — 

8 149 παρὰ $vóvrov: παρά spurium visum Ns. — $ 150 ἄν 



ADNOTATIO CRITICA. V 

om. OM E. — 8 152 ἐλλαμβάνεται" λαμβάνεται Ns. — 8 156 ὧν 

(Qv) mtigeQtín: ἂν Ns. inseruit. — 8 157 ἐπιδείξῃ" ἐπιδείξω 
σοι E. — 8 158 καλεῖ’ συγκαλεῖ E. — 8 159 ἔκρινεν" κρένει Ns. 

— 8100 ταύτην Ern. ταύτῃ Cocc., ταύτης vlg. — ὃ 162 πρε- 

σβυτέρου" πρεσβυτάτου Ns. — S 162 μὴ πρὸς τούτοις" εἰ πρὸς 

τούτοις E. — ὃ 104 αὐτός" αὐτὸς εἰς εὐωχίαν E. — 8 165 παρα- 

μενεῖν Df, παραμένειν vlg. — 8 106 γενήσεσθαι Df, γενέσϑαι 
vlg. — 8 166 μετοικισαμένου" μετοικήσαντος E. --- 8.166 πνιγ- 

μοὺς αὐτῷ" πνίγοντα αὐτόν E. --- $ 107 σπουδῆς" πολλῆς σπου- 

δῆς M. — $167 πολεμιστήν" quid latet? An παλαιστήν οἵ, 8 182? 

Nr. — 8 168 ἐλϑόντι" ἐλϑόντος E. — 8 168 (£v) ἑαυτοῦ Nr., uti 
et $ 338. — 8 169 τὸν δ᾽ οὐκ ἀντ. — κατέχειν᾽ ὁ δ᾽ οὐκ ὃν 

ἀντειπεῖν τ. M. συνεχώρησε δὴ κατέχειν Hw. — 8 170 (τὸ) με- 

ταξύ Hw. — 8 110 ὁμοίως δ᾽ ἐπί τινος Ns., ἐπὶ ὁμοίου MSP, 

δέ τινος vlg. — S 171 διέστησε ΜΞ Ρ, διέστη ROE, διίστη Ns. — 

8 171 καταβὰς οὖν vig; x. οὖν εἷς E. — 8 171 μέρη" μέλη Ns. 

— 8. 173 τὸ τοῦ πολέμου τέλος MSP, τὰ τοῦ πολέμου rell. — 

8 173 ἕνὶ τῷ νενικηκότι Ns., ἐν τῷ νενικηκότι vlg., unius victoria 

Lat. — 8 173 οἶμαι Bk., εἶναι vlg., cf. 8. 59. — 8 173 σωφρονέ- 

στερὸν Cocc., σωφρονέστατον vlg. — 8 175 ἀπέλυσε" ἀπέστειλε E. 

— 8178 πρεσβύτατος" πρεσβύτερος ROM, πρῶτος E. — 8 179 

βαλών: βαλῶ Ns. — 8 185 βαλών: λαβών SP. — S$ 186 πρὸς 

ἄνθρωπον: πρὸς ἀνθρώπων Ns. — 8191 ἐρριμμένον" ἐρηριμ- 
μένον Nr. — 8 191 διέγνωσαν" διεγνώκεσαν SP. — 8 195 σφα- 
λεράν SP, ἀσφαλεστέραν rell. — 8196 ἐδείκνυτο" ἐβλέπετο ΜΞΡ, 

— 8 199 πῶς ἔχει᾽ ὕπως ἔχει E. — 8 200 τοῦτο Ern., οὕτως 

vlg. — 8201 ἀναφυγήν Nr., ἀναφυγεῖν vlg. — $ 204 ὡς &óv- 

νάτοις᾽ ὡς del. Ern. — $ 208 εὐεργέτην δ᾽ αὐτοῦ γεγενημένον" 

om. ROLat. — 8. 210 χλεύης" λέσχης S. — S 210 μόνον τολ- 

μῶντα Hw., οὐδενὸς τολμῶντος Ns., μόνος τολμῶν vlg., mullo 

utique praesumente Lat. --- 8. 210 χηρείαν: χηρείας Cocc. — 

$ 211 ἐχδικίαν" ἐκδίκησιν M. — 8 212 λόγος" λογισμός SP. — 

8 214 καλέσας" καλέσας αὐτόν E. — 8 215 ὑπομενεῖν Df, ὑπο- 

μένειν vlg. — 8 216 καταλάβῃ E, καταλάβοι vlg. — 8 216 φεῦγε 
δ᾽ ἕως Ns., φεῦγε δὲ ὡς vlg., fuge citius dum Lat. — 8. 216 

ἴσϑι γὰρ — ἀπολούμενος E, ἴσϑι γὰρ σαυτὸν — ἀπολούμενον 

vlg. — $217 αὐτῆς MSP, ὡς αὐτήν rell. — 8 217 σαλεύοντι" 



VI ADNOTATIO CRITICA. 

σαλεύοντος E. — 8 917 quid est τὸ κατακείμενον — 8. 217 

ἀσϑμαίνειν" ἀσϑενεῖν ROSP, ἀσϑενοῦντα E, dormire Lat. — 

8. 219 ἀποκτενεῖν Ns., ἀποχτείνειν vlg. — 8219 ἀπολτεῖναι MSP, 

ἀποϑανεῖν rell, perimi Lat. — 8 220 μετὰ τοῦ ϑεοῦ M SP, μετὰ 

τοῦ ϑυμοῦ R, μετὰ ϑυμοῦ O. — 8 221 πρὸς αὑτόν" im^ αὐτόν E. 
— 8 224 ἐπιβουλῆς" βουλῆς RO. — 8 224 zodrrovro: προστάτ- 

τονταὰ RO. — $8 225 óuvvtv: Opvvcw E. — S8 226 ἐφ᾽ οὕτω 

πιστωσαμένῳ et om. οὐκ ἔπεισεν MSP. — 8$ 229 μηνύσειν Ns. 

μηνύειν vlg. — 8. 238 ἔμπροσθεν αὐτοῦ" καὶ ἂν ταῦτα φησὶν 

ἀκούσῃς add. ROE atque hinc paulo supra: καὶ τρία ἀκόντια 

δὲ βαλών. — ὃ 236 ἐπυνθάνετο παρὰ v. m. παρά om. E. — 
$ 2317 αὐτομόλων" de muliere ultro virum appetente Lat. — $ 237 

μήτ᾽ αὐτόν Df., μηδ᾽ αὐτόν vlg. — $8 242 Qdvovov: πόλεμον 

ROM. — 8 242 τὴν αἰτίαν: τὸ αἴτιον E. — 8 245 διέφυγε" 
ἔφυγε E. — 8 245 μανίαν" μανίας MSP. — 8. 245 γενέσϑαι Ns., 

γενήσεσθαι ROM. — $ 246 πρὸς αὐτόν" παρ᾽ αὐτόν E. — 8 247 

qotíx* χρέα Hw. — 8 248 προσγεγενημένης M, γεγενημένης rell. 

— 8 248 ἕως àv γνῷ Ern, ἕως ἂν &moyvó MSPELat, ἕως οὗ 
ἐπί RO. Corrupta verba sunt. — 8. 248 κατ᾽ αὐτόν" καϑ' αὗ- 
τόν vlg. — 8. 250 ὑφ᾽ οὗ MSP, ἐφ᾽ οὗ RO, ἐφ᾽ ᾧ δέ Ns. -- 
8 201 τόπος --- προσαγορευόμενος" τόπος ἦν τις RO. Minime 

mihi persuasit Ns. Praef. vol. I p. XXXVII, cf. 8 262. — 8 251 καὶ 

τάξεως Hw., τάξεως codd., καὶ τῆς τάξεως Ern. — 8 256 σὸν 

om. E. — 8. 256 ἤδη" ἤδη Ns.(?) — 8 957 τῷ μηδέν Ns, τὸ 
μηδέν vlg. — 8 259 ἀπολογίᾳ: ὁμολογία RO, confessionem Lat. 

— 8 259 μετὰ τῆς γενεᾶς om. RO. — 8. 260 ὁμοίους" ὁμοίως 

Ns. — $ 260 vari numeri traduntur 305, 85, 385 et 580, cf 

$ 268. — 8 261 δύο om. E. — $ 262 καταβαλών: καταλαβών 

RO. — 8 262 αὐτό Hw. Ns. αὐτόϑι vlg. — 8. 263 δίκαιον" u£- 
τριόν τὲ καὶ δίκαιον RO. — 8 263 πρὸς αὐτῷ Ns., πρὸς αὐτό 

vlg. — 8 263 ἔννοιαν Df, εὔνοιαν vlg. — 8 265 ἢ διὰ τὴν ἐξου- 
σίαν" ἢ νὴ Δία τὴν ἐξουσίαν Ns.(?) — 8 966 ἐθελοκακήσαντες 
Nr, ἐθελήσαντες vlg. — 8. 2607 ὕσους" οὖς Ns. — 8 2608 καὶ τήν" 

καί om. RO, καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς κριταῖς πολιτείαν spuria visa Ns. 

— 8 268 τρόπῳ Ns., ἐν τρόπῳ vlg. — 8. 209 διασωϑῆναι om. 

RO, διασωϑείς E. — 8. 269 τῶν οἰκείων αὐτῷ E, αὐτοῦ vlg.— 

S 270 μένειν Hw. Ns., τὸ μένειν vlg. — $8 271 τοῦ ϑεοῦ διά" εἰ 



ADNOTATIO CRITICA. VII 

ὁ ϑεὸς παρά MSP. — 8. 271 εἰ ἐπιτρέπει" εἰ om. MSP, — 8. 271 
ἐξέχεε" ἔϑετο E. — 8 212 συνεῖλον" συνήλισαν E. — 8 212 φήμῃ 
Ern, φήμη vlg. — 8 272 αὑτό Df, αὐτό vlg. — ὃ 213 λαβόντι E, 

ἑλόντι vlg. — 8 216 μεταβαλομένῳ Bk., μεταβαλλομένῳ vlg. — 

8 978 ἀμείψεσϑαι Ns. ἀμεέψασϑαι vlg. — 8 219 αὐτῷ τὴν £v- 

vow» om. in RO, in rell. post τὸν ἐχϑρὸν collocantur, cf. Ns. 
Praef. vol. I p. XXXVII. — $ 280 κέρδους προσδοκίαν" κέρδους ἐπι- 

ϑυμίαν τε καὶ προσδοκίαν SP, οἵ, Ns. Praef. vol. I p. XLV. — 

8 282 ἧκον" ἦλϑον E. — $ 283 λαβὼν δέ" λαβὼν οὖν E. — $ 283 

ἔνϑα᾽ ἔνϑεν E. — 8. 284 καιρὸν ἔχειν" καιρὸν εὑρεῖν E. — 8 284 

ἀφαιρεῖ" ἀναίρει RO, ἀποτέμνει SPE. — 8 384 πτέρυγα xgo- 

χκχύδα RO, cf. 8 289. — 8 285 προελϑών E, προσελϑών vlg. — 

8 286 διαβολή" διαβάς RO. — $ 286 ὑπ᾽ ὄψει: ἐπ᾽ ὄψει MS. 

— 8. 3287 ἰσϑι᾿ om. MSP. — $ 288 οὕτως παρῆκας Nr., αὐτὸς 

παρῆκας vlg., sic abiens praeterisses Lat. — 8 289 τρέφων E, 

φέρων vlg. — 8 290 λαβόντας Hw., λαβόντες vlg. — $ 291 δὴ 

viv: γοῦν E. — 8 291 uo: μου E. — 8. 292 ἀποϑνήσκει om. 

RO. — $ 293 οὐ κοινόν" οὐχ oiov P. — $ 295 μηδέν᾽ Exc. 

Peirese, μηδέν vlg. — 8 296 λελογχώς" λελαχώς RO. — 8 291 

συνεύχεται᾽ ἐπεύχεται E. — 8 591 μαϑόντα Exc. Peiresc., ua- 

ϑόντι vlg. — 8 297 ἠδικήκαμεν: ἠδίκησαν RO, ἠδικήσαμεν MS. 

— 8 297 γεγόναμεν MSP, γεγόνασι RO. — $ 297 μετανοήσειν — 

παρασχόμενον Df, μετανοήσει --- παρασχόμενος vlg. — $ 301 ye- 

γονέναι MSP, γέγονε RO. — 8.801 δεσπότου" ταῦτ᾽" δεσπότου καὶ 

ταῦτ᾽ τἱσ., δεσπότου καὶ αὐτῆς" ταῦτ᾽ Ns. — 8.802 οὐ γὰρ ἀγνοεῖν 

om. ROELat. Non mihi persuadet Ns. Praef. vol. I p. XXXVII. 

ὁμοίων ὄντων τῷ ὀνόματι Ns. — 8 304 ἀξίαν rov: ἄξιον τό 

Cocc. — 8 305 ἀπ᾽ ἀνδρός: add. ἕως τετραπόδου RO. — 8 306 

νεκρωϑῆναι: ναρκωϑῆναι! Nr. — 8 307 αὐτός" αὐτόν vlg., «o- 

τόν Ns. — ὃ 307 μηδενός Ns. καὶ μηδενός vlg. — 8 307 ὑπερ- 

ὁρῶντος διδόντος — ἐπιφέροντος RO, ὑπερορῶντα διδόντα — 

ἐπιφέροντα vlg. — 8 308 ϑεραπείας" ἰδίας ϑεραπείας E. — 8. 808 

εἶναι" ὄντα MSP. -- 8 810 ἐπί: ἔν E. — 8 811 λαϑών᾽ δια- 

λαϑών vlg. καὶ λαϑών E. — 8 313 ὃς κοιμωμένῳ παρέκειτο M, 

ὃς ἦν παρ᾽ αὐτῷ κείμενος alii. — 8. 818 πάντα᾽ πάντ᾽ ἄν Ns. — 

8 314 αὐτοὺς ἐκ MSPE, αὐτὸν ἀπό RO. — S$ 814 τοῦτόν τ᾽ 
3 - - - T a , 

ἐφώνει" τοῦτον τῇ φωνῇ Ns. — 8315 ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ πάντας 



VIII ADNOTATIO CRITICA. 

τοὺς ἄλλους om. RO. — 8 317 αὑτόν Bk., αὐτόν vlg. — 8 317 

οὐδὲ τὴν ψυχήν om. RO, qui praeterea ἀπολλύμενον. — 8 318 

ἐπειπών" εἰπών RO. — 8 319 καταβάς Hw. Ns., ἀναβάς vlg. — 

8 321 εἰς E, πρός vlg. — 8 324 τῶν Ιουδαίων τῆς Ιουδαίας Hw. 

— 8 324 ἤλπισε γὰρ οὗτος om. RO. — 8 324 ἐμίσησε: ἐπολέ- 

unes M et suprascr. ἐμίσησε. --- 8 325 συμμαχῆσαι" συμμαχήσειν 
ROSPE. — 8 326 τἀγῶνος τοῦ πρός ed. pr., τοὺς ἀγῶνας τοὺς 

πρὸς --- χωρήσαντας vlg. — S 828 ἀντικρύ: ἄντικρυς RO. — 

8 328 ἰδόντα" om. RO. — 8 829 ἀνέπεσε- κατέπεσε MSP. — 

8 329 ποῖ" εἰ κατὰ νοῦν ΜΙ 5Ρ, — ὃ 330 Steph. Byz. urbs appel- 

latur zíàgog et consentiunt RO; error est ex duarum urbium 

confusione. — $ 331 ἄλλον: ἄλλους Cocc. — 8 332 βασιλεὺς εἶ" 

εἶ om. ROE. — $ 333 βλέπειν εἶπεν MSP, εἶπεν RO, εἶπεν 
ὁρᾶν E. — 8 333 εἰπόντος" om. ROM. — 8 333 ἡλικίαν: ἡλικίαν 

κελεύσαντος M SP. — 8 334 μηδέ DÉ., μήτε vlg. — $ 334 προνοησό- 

μενον" προνοησάμενον ed. princ., prospevisti Lat. — 8.380 ἐπὶ τῆς 

μάχης" iv τῇ μάχῃ E. — 8 337 ῥᾳδίως κατενήνεκτο MSP, ῥᾳ- 
δίως ἔκειτο νέκυς ὅστις RO et Ns. ὥς τις pro ὅστις. — 8$ 340 

παρ᾽ ἧς ἄν: παρῆσαν RO. — 8 342 ὅτῳ Nr, ᾧ vlg. — 8. 342 

μᾶλλον add. Nr. — 8 343 διώκειν Df., διώξειν vlg. — 8 345 πο- 

ταποί Cocc., ποδαποί vlg. — 8 345 διάδοχον" διαδοχήν MS P. — 
8 345 μνήμην" ζωήν RO. — 8 346 δοκεῖ: δοκεῖν Ns. — 8 840 

μόνος καί; καὶ μόνος Ns. — 8 347 οὐχ οὕτω SP, οὐδ᾽ οὕτως M, 

οὔπω rell ut videtur. — ξ. 849 προσήκει" προσῆκεν MSP. — 

8 350 χρῆσϑαι: χρώμενοι SP. — 8 351 μετὰ τοῦτον δ᾽ ó:^om. 

RO. — 8 352 δέξασϑαι: ἐδέξατο E, ὃν φυγόντα — καὶ πρὸς ci- 

τόν Ns. — 8 353 στρατηγῶν" στρατιωτῶν RO. — 8 3583 κακώ- 

σαντι Bk., κακώσαντα vlg. — ὃ 353 πολέμιον" πολέμου E. — 

8 353 ἐργασάμενος" εἰργασμένος E. — 8 353 πρόφασιν add. SP. 

— 8 359 ἀναστήσας" ἀναπείσας S. — S 359 ἀρχιερατικήν SP, 

ἱερατικήν vlg. — 8 360 τίς᾽ τίνος MSP. — 8 361 δι΄ ἀρρω- 

στίαν᾽ κατ᾽ ἀρρωστίαν R. — 8 863 ἐπὶ γῆς ἐπὶ γῆν RO. — 
8 363 παρέσυρεν αὐτῶν" αὐτοῖς RO. — 8 364 καὶ αὐτοί: καὲ 
αὐτός Ns. — ὃ 365 ἀναστρέφοντες" ἀναστραφέντες SP. — 8 365 

ἀπολαμβάνοντας" ἀπολαμβάνοντες RO. — 8 369 εἰς αὑτούς" πρὸς 

αὑτούς RO. — 8 810 καρτερόν τὸ Ἀρατερόν E om. στῖφος. — 

8 371 ἐπὶ τὴν ἀκμήν" εἰς E, αἰχμήν RO. — 8 311 καὶ μὴ δυνά- 
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μενος᾽ ἀδυνατῶν RO, ἀδυνατῶν δέ Ns. — 8371 ὥσασϑαι MSPE, 
μηδ᾽ ἴστασϑαι RO. Probari poterit μήϑ᾽ ἵστασϑαι μήτ᾽ ἐπερείσας. 

— 8 311 περιστρέφεται SP, ἐπιστρέφεται rell. — 8 371 τοῦτο δύ- 
ναάσϑαι ποιῆσαι" MSP, δύνασθαι rell. — $8 372 χρυσόν" χρυσοῦν 

ὄντα E. — 8 313 ὀχυρότητος Cocc., ὀχυρωτάτας vlg. — 8 374 

πρὸς τὰ τείχη" εἰς τὰ τείχη RO. — 8 376 δυνηϑέντων ἤ om. 

RO. — 8 377 καύσαντες Ns. κλαύσαντες vlg, cf. 1 Reg. 31, 13. 

— 8 348 καὶ εἴκοσι delet Haverc. 

Libr. Septim. 8. 6 αὐτὸς αὑτοῦ ed. princ., αὐτός vlg. — 8 7 

ἐπαγόμενος" εἰσαγόμενος M. — 8 9 ἀρχιστράτηγος" στρατηγός E. 

— 89 πέραν τοῦ Ιορδάνου" art. delet Krebsius, cf. 23. 59. 198. 

— 8 11 turbatum locum ita constituit Hw.: ἀπήντησε δ᾽ αὐτῷ 

πεμῳφϑεὶς ὑπὸ “σΙαυίδου ὁ Xovoíov uiv παῖς, ἐκ δὲ τῆς ἀδελφῆς 

τῆς ἐκείνου Σαρουίας γεγονὼς αὐτῷ ᾿Ιὠαβος. — 8 12 προελϑόν- 

rtg Bk., προσελϑόντες vlg. — S8 12 τὸ μεταξύ' τὰ μεταξύ RO. 

— 8 12 ἐλλαμβανόμενοι" ἐλαυνόμενοι RO. — 8. 13 μάχης" τῆς 
μάχης RO. — 8 13 ἐνέκειτο Nr., ἐπέκειτο vlg. — 8 14 διαφα- 

νέστερος" ὁ διαφανέστερος MSP. — 8. 14 uóvov: μόνους MSP. 

— 814 ἵππῳ Ns, ἵππων ROM, ἵππον SP, ἵππους E. — $ 15 

ἔπειϑε" ἐπείϑετο ROE. — 8 15 προσέμενον" προσιέμενον RO. — 
8 16 ὑπὲρ τοῦ vr" ἐπί RO. — 8 17 ἀναβάς" latet corruptela. — 
8 17 ὅς ἐστιν iv: ὡς ἔστη ἐπ᾿ MSP. — 8 17 μέγας" μετά MSP. 
— 811 ἀνακαλεῖ" ἀνακαλεῖται E. — 8 11 ἐπέσχε" ἐπισχών RO. 

— 8 20 τοῦ -- παιδός Lat, τῶν — παίδων vlg. — 8 21 ἐκ yv- 

ναικῶν τοσούτων om. RO. — 8 21 πρεσβύτατος" πρεσβύτερος E. 

— & 21 τὸν δὲ γε MSPE, τὸν δέ rell. — 8$ 22 συμπιπτόντων" 

συμπίπτοντος RO. — 8 35 ἀρχιστράτηγος" ἀντιστράτηγος RO, 

cf. 8 31. 109. 122. 127. 129 cet. — 8 23 πίστιν ROE, πίστεις rell. 

— 825 ἄς om. RO. — 8 26 δικαιῶν Hw., δικαίως vlg. — 8 26 

καὶ χιλιάρχους om. RO M. — 8 27 ἔχοντας ἑτοίμως" add. πρώην E. 

— 827 $ βούλονται" ἣν B. Bk. — 8. 29 σημαίνων E, σημανῶν 

vlg. — 8 30 συχνάς" πολλάς RO. — 8 31 ἔμπροσϑεν: ὕστερον 
RO. — 8 31 ποιήσεται: ποιήσηται ed. princ., ποιήσειε Ns. — 

8$ 31 ἀφαιρεϑείη: ἀφεϑείη RO. — 8 32 xal zoGrov' πρῶτον 

RO. — $8 34 εἴκοσι: quasi viginti Lat. — 8 34 ἀπαντήσας" 

ὑπαντήσας MSP. — 8 34 ἐγχειροῦντες" ἐπιχειροῦντες RO. — 

8 36 περὶ τῆς στρατηγίας᾽ ἐπὶ τῇ στρατηγίᾳ E. — 8$ 81 περι- 
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ποιοῦσιν" ποιοῦσιν RO. — 8 38 δεινοῦ del Hw. — $8 38 μὴ 

πορίσασϑαι" μή add. Cocc. — 8$ 38 ἔπειτ᾽ αὐτήν Hw., ἔτι ταύ- 
τὴν MSP, ἔτι αὐτήν RO. — $ 38 ἔργα del Hw. — 8 38 ἐν 

φόβῳ" ἐν om. M. — $ 38 τοῦ ἀποβαλεῖν edit. princ, τοῦτ᾽ &mo- 
λαβεῖν vel ἀποβαλεῖν vlg. — $ 38 ἀνῃρημένον: ἀνῃρῆσϑαι E. — 

8 39 ἀποϑάνοι" ἀπέϑανε Ns. — $ 40 μέντοι yt: μέν RO. — 
8 40 ἐνδύντι: ἐνδυσαμένων SP. — $ 42 cvvéyee MSP, συνέσχε 

RO. — 8 42 γεύσασϑαι Ns., γεύσεσθϑαι codd. — 8. 43 ἀποϑα- 

vóvra: τὸν ἀποϑανόντα RO. — 8ὶ 43 ὁποίας Nr., ἐν τοῖς ὁμοίοις 

RO, ἐν τοῖς ὁμοίοις ὁποίοις MSP, om. Lat., ὁμοίοις ἧς Ns. — 
8. 44 oratio hiat. — 8 44 ἣν εἰκὸς μὲν ἦν ὡς SP, ὡς εἰκὸς ἦν 

RO. — 8 44 τοῦ καί: αὐτοῦ καί vlg. — $ 44 καὶ συνέχειν αὐτά 

om. MSPLat. — 8 45 ὑμῖν: ἡμῖν RO. — 8 46 ἐπεβίω: οὐκ 
ἐπεβίω M. — $ 41 παρ᾽ αὐτῷ αἴτιον R, παρὰ τὸ δωμάτιον MSP. 

— 8 48 χτείνουσιν᾽ καταντείνουσιν SP. — $ 50 οὐχ ὡς" ὡς 

οὐχ M. — 8 50 μή: μὴ ξῶντα E. — $ ὅ1 εἰργασμένον" ἐργασά- 
μενον MS PE. — ὃ 52 νομίσαντες E, νομίσαντας vlg. — $ 52 τῇ --- 

τελευτῇ SPE, τὴν — τελευτήν rell — $ 54 τοιούτους MSP, 

τοιούτου vlg. — 8 δῦ μετὰ τούτοις" μετὰ τούτους MSP, cum 

quibus Lat. — 8. 56 βασιλεύσειν: βασιλεῦσαι codd. — 8. 5V τοῦ 
ἡμίσους — φυλῆς om. RO. — 8 59 δέ inser. Ns. — 8 60 βασι- 

λεύειν" βασιλεύσειν M. — 8 61 κωλύσειν Ns., κωλύειν vlg. — 

8 61 ὀχυρότητι" ἐχυρότητι Ns. — 8 0602 ἐμφανίσων Ern., ἐμφα- 

ví(£ov vlg. — 8 65 βασίλειον τά" βασίλειον ὄντα tig R et fort. 

Lat. — $ 66 κατασκενάσειαν M SP, κατεσκεύασαν RO. — 8. 66 

ἄνω SPL, κάτω ROME. — 8 66 παραλαβών E, περιλαβών vlg., 

qwwuniens Lat. — 8 647 turbae huius loci inde ortae videntur 

quod nota φασί τινες ὅτι καὶ Ὅμηρος ταῦτ᾽ ὠνόμασε τὰ Σόλυμα 
in textum recepta est, Ns. cf. Praef. vol. I p. XXXIL — 8 τὸ 

ἕνδεκα edit. princ., ἐννέα codd. — 8 ΤΙ τιτάνων SP, γιγάντων 

rell — 8 72 ποταπόν Cocc., ποδαπόν vlg. — 8 Τὸ ἀποβαλοῦσι" 

ἀποβάλλουσι RO SP. — $ 75 τριπλασίῳ στρατῷ ἐπῆλϑον MSP, 

τριπλάσιος στρατὸς ἐπῆλϑεν RO. — 8 76 uiv οὖσι om. RO. — 

8 Τῇ οὐδέν" μηδέν E. — 8 77 πρώτης om. ME. — 8$ 78 τοιούτου 
— τέλους" τοιαύτης δ᾽ ἀποβάσης κ. v. τ. μάχης RO. — 8 18 

πορευϑέντας Ns., καὶ πορευϑέντας vlg. — 8. 179 ἐπί Nr., ἔτι vlg. 

— 8 19 βαστάσαντες E Suid., βαστάξοντες RO, βαστάξαντες rell.— 
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8 79 παισίν" videtur excidisse mentio Ozae. Ns. — 8 80 ὀρχή- 

σεων" ὀρχήσεως E. — 8 88 ἔμεινε SP, ἐπιμένει ROM, — 8 84 
ταῦτα συμβέβηκεν" τούτων μετέδωκεν RO. — 8 84 ὡς ἐκ M, καὶ 
ἐκ vlg. — 8 84 ἀϑρύως" εὐθέως Exc. Peiresc. --- 8 84 πειρα- 
cóutrvog: πειραϑησόμενος Μ 5. — 8 85 χρατοῦντος" xgorobvrog 

RO. — 8 86 αὐτῇ" lacunam statuit Ns. — $ 86 ϑυσίας τ᾽ ἐπ- 

ἑτέλεσε πολυτελεῖς ΜΡ, ϑυσίας τελείας RO. — 8 87 ὁ τηλικοῦ- 

τὸς --- γυμνούμενος om. RO. — 8 90 περιορᾷ E, περιορᾶν vlg. 

— 8 92 λίαν add. ROS. — 8 98 γενήσεσθαι Ns., γενέσϑαι RO, 

ἔσεσϑαι MSP E. — 8 93 αὐτὸν δὲ τιμωρήσων om. M. — 8 95 τῆς 
προνοίας" ἔτι δὲ περὶ τῆς προνοίας corr. Ns. — 8. 96 περιορᾶν 

Nr, ὁρᾶν vlg. — 8 99 ἑπτακισχιλίους" πεντακισχιλίους RO E. — 

8 100 ἀπέβαλε: ἀποβαλών MSP. — $ 100 τῆς '4ódOov: καὶ τῆς 

“Ιαυίδου SP. — 8 100 ὡς δισμύριοι E, δισμύριοι vlg. — 8. 101 

ὑστάτῃ" δὲ add. RO, τε MSP. — 8 101 ἡττᾶτο" ἥττητο RO.— 

8 102 τῇ ἀρχῇ καὶ τὴν ἀρχήν RO. — $ 103 καλουμένην" add. 

γῆν RO. — 8 104 goovocs: φρουράν E. — $ 105 λαβὼν αὐτάς" 

ταύτας ἕλών E. — $ 106 καλούμενον" καλουμένην MSP. — 8 107 

ἔλϑοι Ns., £499 vlg. — 8 108 πρεπούσης" προσούσης RO. — 

8 109 uóvov: μόνῳ MSP. — $ 110 παῖδες" πάντες ROM. — 

8 111 ἄλλον" ὅλον RO. — ξ8ξ 112 ἔχοι: ἔχει MSP. — 8 113 πε- 

σόντας᾽ περιπεσόντας M. — 8114 αὐτόν: τὸν βασιλέα E. — 8114 

διαίτης" τραπέζης MSP. — S 115 ἄγειν v; ἄγεται δ᾽ M. — 

8 117 καιρόν SPE, χρόνον rell. — 8 117 4vróv-: ναννών RO, 
αὐτοῦ MSP Lat, ἀνών E. — 8 117 ἣ — ro?ro: ἣν πρὸς ἐκεῖνον 

εἶχε E. — 8. 118 βασιλέα: &vov E. — 8 119 "A4vvor: ναάσης 

MSP om. Lat. — $ 120 εἰς τ. zo. πρός RO. — 8 121 ἡγεμόνες" 
οἵ ἡγεμόνες RO. — 8 121 πρὸς τὸν πόλεμον E, εἰς τὸν m. vlg. 

— 8 121 ἐκ τῆς — χώρας" τῶν "AucAquróv SP. — 8 128 ἀν- 
τικρύ" ἄντικρυς RM. — 8125 ἀνδράσιν" ὅπαντα δράσειν MP Lat. 

cf. Ns. Praef. vol. I p. XXXVI. — 8 125 πρεπούσης" προπεσού- 

σὴς M, προτρεπούσης SP. — 8 127 συμμαχίᾳ" συμμαχίαν MSP. 

— 8129 παρέδοσαν" παρέδωκαν EZon. — 8 130 φύσει om. MS P. 

— 8180 χρατεῖν Nr, κατασχεῖν vlg. — $8 130 τέγους SP, στέ- 

yovs rell. — 8 130 εἶδε om. RO. — 8 130 αὐτήν MSPE, αὐτῇ 

RO. — $131 τῷ ἁμαρτήματι: τὸ ἁμάρτημα RO. — $ 131 cxé- 

ψηται" σκέψεται Nr. — 8 181 τινα᾿ πάντας RO, πάντως Ns. — 
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8 131 καϑήκειν Ns., καϑήκει vlg. — ὃ 183 γυναῖκα" γυναῖκα 

ἔλϑοι M. — 8 133 τῆς γυναικός" γυναικός R. — 8 134 προσ- 

ἕταξεν MSPE, ἐκέλευσεν RO. — 8 136 κινδυνεύσει Ns., κινδυ- 

νεύει ROM, κινδυνεύσειε SP. — 8 136 γενομένης Hudson., γινο- 

μένης vlg. — 8 137 προσεπιβοηϑήσειν" προσβοηϑήσειν E. — 

8 139 μή om. RO. — 8 140 ἐν μέσῳ ἅμα δ᾽ αὐτῷ τινὲς καὶ 
ἄλλοι τελευτᾷ συγκαταπεσόντων ἕτέρων RO. Exhibui Hudsonis 

coniecturam. — 8 141 ἀγγέλους" ἄγγελον E. --- 8$ 141 σπουδά- 

σειε Ns., σπουδάσει RO. — 8 141 τῷ τείχει" τὸ τεῖχος RO. --- 

8 142 φάσκοντος" καὶ φάσκοντος Huds., φάσκοντός 9^ Ns. — 

8 142 zéroo: πέτρα RO. — 8 142 ἐπιβολῆς Ἠπᾶβ., ἐπιβουλῆς 

codd. — 8 143 ἐν τοῖς MSP, ἐνίοις RO. Mire Ns. — 8 144 

ἔχοντι" ἔχοντα RO, ἔχοντα ἔγνω SP. — 8 144 ἀπελθϑόντα' &vtA- 
ϑόντα Ns. — 8 144 κατ᾽ αὐτόν" κατ᾽ αὐτῶν RO. — 8 145 ἐν- 

τεταλμένα᾽ ἐντεταγμένα M. — 8 145 ἠπείγετο: ὑπήγετο R. — 
8 146 παυσαμένην BR, παυσαμένης vlg. — $ 14V τί φρονεῖ" τῇ 

φρονήσει RO. — 8 149 συνδατούμενος Nr., συνδιαιτώμενος M, 

συνδιαιρούμενος vlg. — 8 149 ἐπελθόντος" ἐλϑόντος E. — 8 150 

πρὸς τούτῳ πρὸς τοῦτο R. — $ 151 πάσης om. MSP. — $151 

ἐν κύκλω' uiv κύκλῳ RO. — $ 151 ἔχοι" ἔχει codd. — 8 153 συγ- 

χυϑέντος" συσχεϑέντος RO. — 8 153 uiv ταῦτα ed. prine, μετὰ 

ταῦτα codd. — 8 154 προσηνέγκατο: προσήκατο E. — 8 155 πέν- 

ϑει τέκνου S, ποθϑηνοῦ τέκνου RO, τέκνου πόϑῳ M, πένϑει.... 

τέκνου eras. πόϑῳ P, luctu fili Lat. — 8 157 ἔχπληξιν" τὴν 

ἔκπληξιν E. — 8 157 εἰπεῖν om. RO. — 8 158 ἐλπίδα" ἐλπίδας 

RO. — 8 158 πάντ᾽" ταῦτ᾽ E. — 8 159 τούτου τεταμιευμένου 

Cod. Vat. ap. Hudson, ταμείας RO, τομιᾶς M, τοῦτο τεταμιευ- 

μένον SP. — 8 160 ἐφῆκεν" ἀφῆκεν E. — $ 1603 πρεσβύτατος E, 

πρεσβύτερος vlg. — 8 165 déc Ern. ῥάων MSP, ῥᾷον ROS. — 
8 166 καταπεσών MSP, πεσών RO. — 8 166 ἔχοι" ἔχει M. — 

8 166 προσέταξεν" ἐπέταξεν E. — 8 107 κολλυρίδας καὶ τηγανί- 

c«cc om. RO. — 8 168 ἠξίωσεν: ἐκέλευσεν M. — 8 110 κορείαν" 

διακόρησιν MP. — 8 170 ἀπιέναι" ἀπεῖναι codd. — 8$ 170 ἐπι- 

τρέπει" ἐπιτρέποι vlg. — 8 178 ἐμίσει γάρ Nr., ἐμίσει ye Μ 590, 
ἐμίσει vlg. — 8 174 τοῖς — πταίσμασι" τῷ --- πταίσματι E, — 8 115 

ὡς: ὡς ἂν MSP. — $175 πέμψαντος" πέωψας RO. — 8 175 

ὁπηνίκ᾽ ἄν Hw., ὁπηνίκα vlg. — 8 115 νεύσαντος αὐτοῦ" νεύ- 
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σαντὰ αὐτόν RO. — ξ 115 φονεῦσαι E, φονεύσωσι vlg. — 8 176 

ἐμπηδήσαντες" ἐπιπηδήσαντες E. — 8 177 δοκοῦντι γενομένης" 

δυναμένοις δοκοῦντι γινομένοις RO, δοκοῦντι γινομένης om. M. 
— 8 1τὸ ἐλπίδας" ἐλπίδα M. — 8 181 ᾿βεσσάλωμον om. E. — 

8 182 5 Df, ὡς codd. — 8 183 ἐπιλοίπους" ἔτι λοιπάς RO, ἔτι 

λοιπόν E. — 8 184 συγκατανεύσαντος" συγκαταινέσαντος MS. — 

8 184 κατοιχτείραντος" κατοιχτείραντι RM, οἰχτείραντος E. — 

8 185 ἀληϑῶς om. RO. — $ 186 οὖσαν εἶναι E. — 8 186 σκῆ- 

ψιν" σκέψιν M, consilium Lat. — $ 188 ὡς ἤκουσε MSP, ἤκουσε 

γάρ RO. — 8 188 χωρεῖν" μὴ χωρεῖν ROM. — ὃ 189 πάντων 

Ns, πάντας SP, πᾶν rell, om. E, ommi decore Lat. — 8 189 

τῷ τ᾽ εἴδει" τὸ εἶδος ROM. — 8 191 πυνϑανόμενος" πυϑόμε- 

νος M. — 8.192 διαμένοντος MSP, μένοντος RO. — 8.198 ἡδέως" 

εἰσδέος RO, ἕλεων Ern. — 8 194 ἐχτήσατο E, ἐκέκτητο vlg. — 
8 195 ὡς" ὥστε M. — 8 195 τάχ᾽ αὐτῶν: τάχα δὲ καὶ δι᾿ αὐτόν 

Hw. — 8 195 ἐπταικότων: add. τῶν RO. — 8 195 εὐνομίαν" εὔ- 

νοιὰν RO. — 8 196 ἔχειν add. MSPLat. — $ 196 αὐτοῦ" αὐτῷ 

Ns. — 8196 φεύγων E, φεύγοντα vlg. — 8 196 ἐφέντος Ns, 

ἀφέντος vlg. — ὃ 197 ἀποδείκνυται" ἀναδείκνυται OE. — 8 198 

τῆς τόλμης" τόλμης MS P. — 8.198 o? δεδομένῃ" οὐ om. RO M Lat. 

— 8 199 προϑύμως om. RO. — $ 200 ὡς edit. princ., ὅπως 

codd. — 8. 201 διαγγέλλειν" διαστέλλειν RO. — 8$ 204 ὡς vé: 

ὡς τάχα E et e corr. ὡς τάχα τά. --- ὃ 204 ὠφελήσειν — συνερ- 

χόμενον᾽ εἰσερχόμενον RO. — 8 204 μετ᾽ οὐ" μετά M. — 8 208 
ἐξιέναι" ἐξεῖναι ROOM. — $ 208 χάριν: χάριν ἔχειν MSP. — 
8 208 óz£o: ὑπερβολήν RO. — $ 209 ἐπέρχεται RO, ὑπέρχεται 
rell. — 8. 209 ἴσως om. RO. — $ 212 δεῖν αὐτόν" αὐτόν del. 

Ns. — 8 212 ἤν" ἣν οὐκ M. — 8 212 προσῆκε" προσήκειν M. — 

8 213 óuovoxctw: ὁμονοῆσαι RO. — 8 214 κελεύει om, RO. — 

8 214 παλλακαῖς" παλλακίσι E. — 8 215 χτενεῖν Ns. κτείνειν 

vlg. — 8 215 σῴώους᾽ ξώους OE, incolumes Lat. — $ 216 φίλον 

SP, ἀρχέφιλον rell, amicum antiquum Lat. — $ 311 συνόντων 

αὐτῷ" σὺν αὐτῷ νῦν ὄντων MSP. — $ 217 πολεμίων" ἐχϑρῶν 

RO. — 8 218 αὐτοὶ δὲ 9. αὖϑις Ns. — 8. 219 ἐπὶ τὸν — αὐτὸς 

τήν om. M. — $ 220 ὀρύγμασιν del. Ern., coll. VI $ 136. — 
8 222 πέμψαντες" πέμψας M. — 8 223 ὕπως — πραττόμενα᾽ om. 

ELat. — 8 224 ἄριστ᾽" ἄριστον MS P. — 8$ 225 αὐτούς" ὡς E. — 
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$ 225 χώμῃ MSP, πόλει RO. — 8 226 πιόντας" sumsisse potum 
Lat. ἀπιόντας M, μείναντας SP, ἰόντας E. — 8 326 συντόνως" 

συντόμως MSP. — 8 2?7 χαὶ τάχει" κατὰ χεῖρα MSP. — 8. 227 

τοὺς μεϑ' ἕαυτοῦ" τοῖς E. — 8 998 κρατήσειν" μέλλειν add. 

MSP, κρατήσαντ᾽ Ns. — $8 230 róvt: πρώτης τότε SP. — 8. 231 

ἐκτένειαν" εὐθηνίαν SP, copiam Lat. — 8 231 ἤδη" ἅμα MSP. 

— $8 232 ἦγεν" om. ROM. — $8 233 zov" μήποτ᾽ SP, quando 
Lat, ἕως ἂν πρότερος ἐπ᾽ αὐτόν Hw. — 8 233 τὴν orooridv 

om, RO. — 8 234 cóv: om. RO, unde coni. Ns.: νικηϑέντος μὲν 
γὰρ αὐτοῦ. — 8 234 παρασχευάσειν" futurum Hudsono debetur. 

— 8 235 πεισϑείς E, ἡσϑείς vlg. — 8 236 ἀντικρύ" ἄντικρυς R. 

— 8 236 ἐπεδείκνυτο: ἐπεδείκνυντο SP. — 8 9237 ἵνα" ἵνα τῶν 

MSP. — 8 237 φιλοτιμουμένων — νικῶσιν om. M. — 8 239 £r 

om. RO. — 8 240 χιλίους" δισχιλίους M. — 8241 ἀχανές" ἀφανές 
MSP, valde profundam Lat. — 8 242 ὥστ᾽. ὡς MSP. — 8 242 

exiguo σχίσμα RO. — 8. 342 ἐπέσχε Cocc., ἀπέσχετο vlg. — 
$ 246 προσήκειν' προσῆκεν RO, προῆκεν M. — 8 246 ἀπιέναι 

Cocc., ἀπεῖναι vlg. — 8. 247 αὑτῷ᾽ αὐτὸν ἐπί MSP. — 8 241 

ἐφεῖναι" ἀφεῖναι MSP. — 8 247 ποιήσεσϑαι" futurum Hudsonis 

est. — 8 247 ἐχλαβών SP, ἐκβαλών rell — 8 248 πρὸς τὸν 

Zav(ónv: spurium Ns. — 8. 349 ἥκειν" εἶναι RO. — 8 249 ἀγα- 

δῶν Ns, ἀγαθόν vlg. — 8 249 [ἀγαϑόν] ex edit. princ. est. — 

8 249 προστρέχειν Huds., προτρέχειν vlg. — 8 250 ἔχοι" ἔχει E. 

— 8 250 βοῆς: φωνῆς RO. — ὃ 250 δύνασθαι SP, δεδυνῆσθαι 

rell — $8 252 ydo: οὖν SP. — 8 252 ἀνεκλαίετο M, ἀπεκλαίετο 

RO, ἀνεκαλεῖτο SP E. — 8 252 ἔτι acc. ex MSP. — 8 254 οἷα 

Nr. οἷς vlg. — 8 256 zoosi8ov: προσελϑών ΜΞ, — 8 257 εἰς 
τήν" πρὸς τήν E. — 8 258 διεπέμποντο" διέπεμπον ROM. — 

8 259 οὐ παρακαλ. οὐ deest M. — 8 260 ὡς αἰσχρόν ἐστιν᾽ ὡς 
οὐ χρεών E. — 8 261 ἤν om. M. — 8 263 τῶν δέ: τῶν μέν M, 

τῶν uiv οὖν Cocc. — $ 264 προσπεσὼν δ᾽ ἀναβάντι" προσέπεσε 

δ᾽ ἀναβάς MSP, προσπεσών δέ E. — 8 264 ἔσπευσε᾽ ἐσπούδασε 

MSP. — 8 267 τὴν ἐσθῆτα: ἐσθῆτα E. — 8 208 παρασκευάσαι" 

παρασχευάσασϑαι M. — 8 269 οἶδα γάρ’ οἷδα RO. — 8. 269 

ἐνισχύειν βουλομένη" ἣν ἰσχύειν τε βούλεται MSP. — 8. 270 σύ" 

σύ τε RO, σύ γε Ns. — $ 291 καταψευσαμένου τοῦ Σιβᾶ" κατα- 

ψευσάμενον τὸν Σιβᾶν MSP. — 8271 μὴ μετά" μετά R, om, OM. — 
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8 972 ΖΙαυίδην τε MSP, δαυΐίδη RO, zfevíóng Ns. — 8 272 πα- 

roóg: πατήρ RO. — $ 213 τοιοῦτον" οὐ τοιοῦτον MSP. — & 273 

μὴ ἀπολαύειν" μή om. MSP. — 8 276 τῆς χώρας MSPE, πάσης 

φυλῆς RO, provinciae Lat. — 8 276 ἀπάντησιν" ὑπάντησιν MSP. 

— $277 κρύφα xac om. RO, occulte et latenter Lat. — 8 978 

μοίρας" μοῖραν E. — $ 380 ὡς" πρός ROE. — 8 282 ἔτι μηδέν" 

μηδένα RO. — 8 283 ἄγοντος E, ἀγαγόντος vlg. — 8 283 διε- 

ξωσμένος" περιξωσάμενος MSP. — 8$ 284 quAoregvtei^ φιλοτέχνως 
MSP, om. E. — 8 284 ἐκπεσεῖν" ἐποίησεν ἐκπεσεῖν MS PE. — 

8 284 ἀπέχτεινεν: ἀπέϑανεν R. — 8 384 στρατηγίας" στρατιᾶς 

RO. — 8 286 κολαξούσης codd., κολαζόμενος vlg. Quid latet? 

Am πλεοναζούσης Nr. — 8 287 ἠλέουν: πλέον MSP. Turbata 

oratio est. — $ 288 χαράκωμα χαρακαὰ E. — 8 289 ἐξαιρῶσι" 

iÉeíonc. RO, ἐξάγωσι vlg. — 8 289 ἀπ᾽ αὐτῶν: ἁπάντων MSP. 

— 8 289 σὺ δὲ σπουδάξεις" τί δὴ σπεύδεις E. — 8 290 παύσε- 

σϑαι Df, παύσασϑαι vlg. — $ 291 γνωριξομένου" γνωρίμου Μ ΞΡ, 

— 8 292 στράτευμα στρατόπεδον E Zon. — 8. 293 Hw. spuria 

coll. 8 110. — 8 293 ὑπομνημάτων" ὑπομνηματογράφων MSPLat. 

— 8 296 Μεμφιβόσϑου ed. princ., Tegóctov codd. — 8 298 μετ᾽ 

οὐ πολύν ed. princ., μετὰ πολύν vlg., cf. Ns. Praef. vol. I p. LVII. 

— 8 298 πρός E, ὑπό rell. — 8 299 φασὶν ἕλκειν Nr., συνέλ-- 

«tw vlg. — 8 299 &zxoxrtvóv: futurum Ns. est. — 8 300 εἰς 

μάχην" πρὸς μάχην E. — $8 301 ηὐδοκίμησε" ηὐδόκησε RO. — 

8 303 ἐστρατοπεδεύσαντο: ἐστρατεύσαντο RO, ἐστρατοπέδευσαν 
MSP, ἐστράτευσαν E. — 8 303 Γίττῃ Hudson. inseruit. — $ 306 

ἀρκείσϑω λελέχϑαι" ἀρκούντως λέλεκται MS P. — 8 308 κατέβαλε: 
καταβαλεῖν RO. — 8 309 ἀπὸ τῶν ὀρέων add. P, descendentes 

de montibus Lat. — 8 309 ἀναιρουμένους" ἀνῃρημένους RO, — 

8 312 mutata interpunctio Hw. debetur. — 8. 312 ϑαυμάξων -- 

ἐθελήσειν: ϑαυμάξειν — ἐϑελήσων Bk. — 8 312 ἐθελήσειν" i9:- 

λήσειν μᾶλλον v χαρίσαιτό o E. — 8 818 καὶ μηδὲν — τολ- 

μῆσαι om. RO. — 8 315 ἵερεύς suspectum Ns. — 8 315 βαλών᾽ 

λαβών MSP. — ἃ 316 ὅμοιον" ἀλλοῖον RO. — 8 318 βουλόμε- 

vog: βουληϑείς E. — 8 318 τελέσαι Nr., τελέσειν MSPE, τελέ- 

σειεν RO, τελεῖν Ns. — 8 319 μελλήσαντα᾽ μελήσαντι M SP. — 

$320 ὧν — ἥμαρτεν: ἁμαρτών MSP. — 8 322 κελεύοντος" κε- 
λεύσαντος MSP. — $ 323 γ᾽ ἕληται M Lat., γένηται rell. — 
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8 323 προειπών προσειπών Ns. — S8 327 τῆς γῆς" γῆς E. — 

8 328 εἰς αὐτόν᾽" πρὸς αὐτόν RO, — 8. 329 ἵκεσίας᾽" ἵκετείας M. 

— 8 329 Qwcíav: ϑυσίας MSP Exc, Peiresc., hostias Lat. Itidem 

$ 331. — $ 329 ἔσπευσεν: ἔπεμψεν M Exc.Peiresc. — 8 331 

ὠνήσεσϑαι" futur. Ns. est. — 8 334 cf. Praef. Ns. vol. I p. LVII. 

— $ 336 τοῦ ναοῦ add. MSP. — 8 337 συνετώτατος Nr. νεώ- 

τατος vlg. — ὃ 337 πεφυρμένον" πεφυραμένον RO. — 8 338 πρὸ 

τῆς" πρώτης RO. — 8 339 ἐπὶ σοῦ Nr., ὑπὸ σοῦ vlg. — 8 340 
ἀργύρου" ἀργυρίου MSP. — 8 340 προσδέῃ" σοι προσδέῃ MSP. 

— 8 541 προσπαρεκελεύσατο᾽ προπαρεσκευάσατο RO. — 8 341 

ἀσχολεῖν ed. prine., εὐσχολεῖν codd. — 8. 342 ἀποϑέσϑαι" ἐν- 

αἀποϑέσϑαι Nr. — 8 848 ἐπιλεχϑεῖσα" ἐπιλεγεῖσα E. — ἧ 8. 346 
συνεργούς" συνεργόν E. — $ 347 parenthesin indicavit Hw. — 

$347 πηγήν᾽ πύλην RO, γῆν M, fontem Lat. — $ 348 βασι- 

λεὺς — Zevíóns: βασιλεῦσαι βούλεται RO. — S8 348 xol πρὸς 

4. — παραλάβοι SP Lat. εἴπερ ᾿δωνίας τὴν ἀρχὴν ἤδη παρα- 

λάβοι rell., παραλάβοι καὶ περὶ τούτου πυϑέσϑαι τοῦ βασιλέως 

RO. — 8 849 διεξέρχεται" καὶ διεξέρχεται RO. — 8 860 πάντα 
om. M. — 8 350 óc: ὥστε M. — 8. 351 εἰσδέξασϑαι Nr., ἐκδέξα- 

σϑαι vlg., μὴ ἐκδέξασϑαι M. — $ 353 ἐχπεπηδήκει" ἐκκεχωρήκει 

MSP. — 8 353 καϑεδεῖσϑαι SP, καϑιεῖσϑαι RO, καϑῆσϑαι M. 

— ὃ 354 ἅπαντας add. MSPE. — 8 35V εἰσήγαγον" εἰσῆγον 

MSP. — 8 359 εὐχόμενοι" ἐπευχόμενοι RO. — $ 360 ἀγαθῶν 

Ns., ἀγαϑόν codd. — 8. 360 ἔφευγον MSP, ἔφυγον rell. — 8. 361 

τοῦ ϑεοῦ καὶ τῶν τοῦ om. M. — 8 361 κεράτων om. M. — 8 361 

ἃ δὴ προεῖχεν om. E Lat. — 8. 361 ἐλλαβόμενος" ἐπιλαβόμενος E. 
— 8$ 802 αἴτιον" αἴτιος E. — 8. 802 ἱκεσίας" ἱκετείας M. — 8 362 

πρὸς αὐτόν add. MSP. — 8 363 ἐπί om, MSPLat. — 8 363 
ἐτῶν ἕως πεντήκοντα om. M — 8 364 τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῦ add. 

MSPLat. — $8 366 πάντων τῶν" πάντων παρόντων τῶν Μ. -- 

8 801 κατὰ νύκτα᾽ νύχτα MSP. — $ 368 κατὰ (μίαν ἐπὶ) τριά- 

xov)" ἡμέρας Hw. — - ὃ 809 ἄρχοντα᾽ ἄρχοντας MSP. — 8 310 

ὡς δ᾽ ἕκαστα τούτων om. RO. — 8$ 370 ὑψηλοτάτου: ὑψηλοῦ E. 

— $ 372 ἕξ' ἔτι ROM. — 8 372 τούτῳ Bk., τούτων vlg. — 

8 313 προσήκει Ern., προσῆκεν vlg. — 8 313 σπαρῆναι᾽ σπανίσαι 

RO. — 8 374 σαυτόν MSP, αὑτόν rell. — 8 314 προσδόκα' προσ- 

δοκάτω RO, quod nescio quomodo Niesio placuit. — 8 315 ὅσοι 
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τε᾿ ὅσοι γε E. — S8 377 χρυσοῦ -- ἀργύρου" χρυσίου — ἀργυ- 

ρίου MSP. — 8 318 ἀπαρχήν Ns., ἀπαρχῆς vlg. — 8 378 δια- 

κονίας" διακονίαν R, διακονία καί M, διακόσια καί SP, obla- 

lionis primitias faciens Lat. — $ 819 ἐπετρόπευεν" ἐπετρόπευσεν 

codd. — S 382 ϑυσίας" ϑυσίαν E. — S 383 συνειδώς" συνιδῴν 

ME. — 8 384 ἄρτι SP, ὄντως M, om. RO. — 8 384 προστιϑέ- 

μενον" προστεϑειμένον MSP. — 8 385 τὰ νόμιμα" τι τῶν vouc- 

μων RO. — $8385 πρὸς ἅπαντα᾽ πρὸς τἀναντία Ns. — 8. 385 
δεῖ" δοκεῖ RO. — 8 386 à»: ὡς RO. — 8 388 ἄμυναι" ἄμυνε 

RO. — ὃ 390 οὕτως ἀρίστῳ ἀνδρὶ γεγενημένῳ καὶ πᾶσαν ἀρετὴν 

ἔχοντι καὶ τοσούτων ἐϑνῶν σωτηρίαν ἐγκεχειρισμένῳ βασιλεῖ 

ἔδει προσεπαινέσαι καὶ τό τε τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εὐσϑενὲς καὶ 

τὸ τὴς σωφροσύνης συνετόν" ἀνδρεῖος γὰρ ἦν RO, ob (sive τῷ) 

δεῖ προσεπαινέσεως Ns. qui minime mihi persuasit Praef, vol. I 

p. XXXVII. — 8 390 παρατάξεις" πράξεις MSP. — 8 391 ἐξαΐ. 

ρέτα τοῖς" δικαιότατα RO. — 8 393 ἕνα om. M. — 8 394 ἐπ- 

ἐτυχεν᾽ ἐνέτυχεν E. Discrepat Antiq. XVI 7, 1. Hw. 

Libr. Octav. $ 2 καϑίσας Ern. — 82 ὁ μὲν πᾶς ὄχλος" ἅπας 

ὁ λαός E. — 8. 2 πανεύδαιμον OE, πανευδαίμονα rell. — 8 5 

οὐ" μή E. — 8 6 καταπράξεσϑαι" futur. Bk. est. — 86 ἐπί: 

πρός E. — $ 9 ὀργήν" ὀργῆς MSP. — S 10 τὸν ἱερέα" τὸν ἀρ- 
χιερέα E. — S 11 καταλύεται" κωλύεται E. — 8 14 τινῶν om. M. 

— 8 17 τούτων Ns, τούτω codd. — 8 18 χαέρειν" χάριν — ἔχειν 

MSP. — 8 20 εἰς τόν" τόν vlg. — 8. 20 φυγήν" φύσιν RO. — 

$ 20 παντὶ τῷ xoóvo: ἀντὶ τοῦ χρόνου Ns. — 8. 21 ἐπιτελῶν" 

ἐπιστέλλων RO. — $ 22 αἵρεῖσϑαι" αἰτεῖσθαι E. — 8 23 λαβών" 

λαλῶν cod. Vat. ap. Huds. — $ 24 πολεμίων" add. κάϑεξιν SP. 

— $8 25 Ιουδαίους" ἰδίους MSP. — 8 99 ἀπαιτῶ: ἀπαιτοῦσα E. 

— $ 29 οὐκ’ μή E. — 8. 29 ἐλέγξαι" ἐξελέγξαι MSP. — 8 31 

προσέταξε" ἐκέλευσε RO. — $ 32 ἀπαιτούσης καί" om. MLat. — 
8 34 τὸ λοιπόν: λοιπόν MSP. — 8 36 προσεπῆρχε Hudson., 

προσυπῆρχε codd. — 8 87 περὶ ἄρκήν᾽ περιαλκῆ RO, πετριακήν 

SP, circa arcae civitatem Lat. — $ 37 Ιωσαφάτης Hw., Σαφά- 

τῆς vlg. — 8 37 κάτω om. M. — 8 37 ἐπὶ δὲ roóvov: ἐπὶ τού-- 

rov RO. — 8 37 εἷς Haverc. inseruit; tentat Hw.: τὴν δὲ ἄχρι 

τοῦ ποταμοῦ ᾿Ιορδάνου χώραν ἐπιτείνουσαν Βασὰν ἐπετέτραπτο. 
Uncinis inclusa desunt in Cod. Vatic., quod Ns. neglexit ad- 

IosrrHvs. II. b 
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notare. — ὃ 38 τῷ συναύξειν Ns., τὸ συναύξειν codd, — 8 40 

πτηνῶν MSP, πετεινῶν RO. — 8 41 κώμας" χώρας M. — 8 42 

ὡς τούς Tt' ὥστε τούς M. — $ 44 συνετάξατο" συνέταξεν E. — 

8 44 τῶν τ᾽ ἐπιγείων MSP, τῶν ἐπιγείων RO, τῶν πετεινῶν E. 
— 8 45 ἐνδούμενα E, ot ἐνδούμενοι RO, ἐνδούμενοι MP, ἐνα- 
δόμενα S. — $ 46 δαιμονίων: δαιμόνων E. — $ 47 ὑπὸ τῇ σφρα- 

γῖδι" ὑπὸ τὴν σφραγῖδα EZon. — 8 47 ἐπανήξειν: ἐπανελϑεῖν 
MSPE. — ὃ 48 ἀνατρέψαι" ἀναστρέψαι E. --- 8 50 ἀποστέλλει" 
ἐπιστέλλει Μ. — 8 51 ἐποίησεν" πεποιηκέναι RO. — 8 52 ἐπ᾽ 

ἐμοῦ Nr. ὑπ᾽ ἐμοῦ vlg. — 8 54 μεγάλα: μεγάλου RO. — 8 54 
δὲ καὶ có: om. M. — ξ 56 πιϑανοῖς" ἀπιϑάνοις Nr. — 8 56 

ἀξιοῦμεν. ὡς οὐδὲ συγκεχωρημένον᾽ ἀξιουμένου συγκεχαρισμένον 
ΒΟ. — 8 56 τῇ πραγματείᾳ Ns. τῆς πραγματείας vlg. — 8ὶ 57 

πέμψας" πέμπων E. — $ 57 δισμυρίους" δισχιλίους M. — 8ὶ ὅ7 
δύναται" add. χωρῆσαι MSP. — 8 57 ξέστας" χόας Theodoretus. 

— 8 58 ὥμοσαν: ὡμολόγησαν MSRP. — 8 68 ἐπὶ μῆνα ἕνα om. 

RO. — $ 58 παραγινομένους om. RO. — 8 59 παροίκων" παροι- 

κιῶν SP. — 8 59 λιϑείαν: ἀνθίαν M. — 8 60 προστετάχει" 

velociterque Lat. — 8 62 χρόνον" χρόνον ἐτῶν τεσσαράκοντα RO. 

— 8 62 οἰκίσεως Bk., οἰκήσεως codd. Τύρου add. ed. princ. — 

8 62 ἐπικεισομένων᾽" ἐποικοδομηϑησομένων MSP. — $ 63 ἐπε- 

votito: ἐποιεῖτο RO. — 8 64 ὀροφῆς" κορυφῆς RO. — 8 65 πρό- 
ναον MSPE, zoovcir RO. Itidem 8 75. — $ 65 τεταμένον᾽ 

τεταγμένον MSP. — 8 65 ἔχον δέ om. E. — 8 65 πλάτος ELat., 

πλάτους codd. — & 66 μῆκος Ns., μήκους codd. — 8 66 ἐπῳ- 
κοδόμηντο- ἐπωκχοδόμηνται E. — 8 66 δὲ τούτοις" δ᾽ ἐπὶ τού- 

τοίς E. — 8 67 οὗτος del Ns. — 8 67 κοινή" om. M. — 8 67 

συγερατουμένους᾽ cvyxoorovuévovg RO. — 8 68 ἐβάλετο: ἐλά- 

βετο RO. — 8 68 φαινομένης Nr., φερομένης vlg. — 8 68 

ἐξεσμένην" ἀνεξεσμένην RO. — 8 68 ἐνετόρευσεν" ἐνετόρνευσεν 

SP. — 8 69 ἁρμοδίως Ns., &ouovíog vlg. Itidem $ 83. — 8 69 

σφύρας" σφύραν MSP. — 8$ 69 ὕλην" τούτων ὕλην M. — 8 ΤΊ 

ἐπέστησε" ἀπέστησε RO. — 8 71 ἐνεργασάμενος" ἐργασάμενος M. 
— 8 72 κόκκου" κοκκίνου MSP. — 8 12 ἐχτεταμέναι" ἐκτεταμ- 

μέναι MSP. — 8 18 ἀπ᾽ om. RO. — 8 18 ἀπέστησεν Ns., ἀν- 
ἔστησεν vlg., aberant Lat. — 8 73 cv: εἰσίν RO. — 8 15 0* 

o M. — 8 75 ταῖς Df., τοῖς vlg. — $ 176 ἐξεμηχανήϑη᾽ ἐμηχα- 
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νήϑη RO. — 8 1? δαχτύλων Ern, πήχεων vlg. — $ 78 παρα- 

στάδα᾽ παστάδα RO. — 8 78 κατὰ τὴν ἀριστεράν" om, RO. — 
8 19 ὑπερήρειστο Df. ὑπήρειστο RO. — 8. 80 ἔσω" εἰς RO. — 

8 80 dzovtbov: ἐπινεῦον MSP. — β8 81 τετραγώνους Ern, ve- 

τραγώνων codd. — 8 81 τετορευμένον Hudson., τετορνευμένον 

codd. — 8 82 ἐφ᾽ oig: ig? ἧς Ns. — 8 83 ὕπως" πῶς MSP. — 

8 84 αὐτοῖς" αὐταῖς MSP. — 8 84 δέκα" δώδεκα SP. — ὃ 85 

χυτρογαύλους Theodoretus, κυϑρογαύλους MSP, κυτροκαύλους 

ΒΟ. -- 8 85 δέκα: δώδεκα SP. — 8 86 ἔϑηκε᾽ ἀνέϑηκε MSP. 

— & 87 ὕδατος" add. E αὐτούς τε καὶ τὴν ϑάλασσαν. — ὃ 88 

ποδιστῆρας᾽ σποδιστῆρας Hw., qui interpretatur aschbakken 

(aschenbehülter). — 8 88 λαβίδας M, λέβητας rell. — 8 90 &v- 

τικρύ" ἄντικρυς R. — 8 90 ἐν τούτῳ δ᾽" εἰς τοῦτο γάρ MSPE. 
— 891 οἰνοχοῶν Cocc., οἰνοχόας vlg. --- $ 92 ἀσσάρων Huds., 
ἐσσάρωνες vlg. — 8 94 τετρακισμυρίας MSP, τετραπισμύρια RO. 

— 895 Qouxóv: τριγχόν RO, ϑριγγόν E. — ὃ 96 τετραγώνου 

Ns, τετραγώνῳ vlg. — 8 96 νομίμων" νόμων E. — 8 91 μεῖζον 

ὡς Hudson., μειξόνως codd., μεῖξον E. — 8 97 ἐγχώσας" ἐγχω- 

ρήσας M, χώσας E. — 8 97 ἐννεύσαντας" νεύσαντας M. — ὃ 97 

Ts: οὗ E. — 8 99 καὶ — ἀναϑημάτων om. RO. — 8 99 (ἃ) ἄν 
τις ἰδών: ὥ add. Bk. — $ 99 ἐν τῷ παντί" ὡς iv τ. π. RO, 

χαλεπῶς vel μόλις ἐν v. m. Ns. — 8 99 ταῦτ᾽ ἀλλ᾽ οὐκ Cocc. — 

8 99 cvyxowou£vo Cocc., συγκρινόμενα vlg. — ὃ 99 συμπεραν- 

ϑῆναι" συμπερασϑῆναι RO. — 8 101 προῆγον" προσῆγον M. — 

8 101 ϑυμιαμάτων: ϑυμάτων ELat. — 8. 103 εἰσενεγκεῖν" μετ- 

ἐνεγκεῖν MSP. — $ 104 τοὺς δέκα — ὑπό om. M. — 8104 τότε" 

olim Lat, unde ποτὲ Ns. — ξ 105 ἀντικρύ ἄντικρυς RM. — 

8 105 συναλίσας" cvraS90ícag SP. — 8 106 κεκραμένον" περι- 

κεχραμένον ΒΡῈ. — 8 107 ἔχεις" om. RO, hine Ns: col γὰρ 
εἶπεν. — 8 107 κἀξ ὧν M, καὶ ἄξιον RO, ἄξιον SP, hinc tentat 

Hw.: σὺ γάρ, εἶπεν, οἶκον uiv αἰώνιον ἔχεις ἄξιον σεαυτῷ κἀξ 

. ὧνπερ εἰργάσω κτέ. — S 108 κατεσκεύακα᾽ κατεσκεύασα MSP. 

— 8 108 ἀφέστηκας" add. ROM οὐδὲ σαυτῷ, « twis sedibus 

Lat., τῶν σεαυτοῦ Cocc. — 8 108 οἰκῶν Ern., οἰκεῖν vlg. — 

8 108 πᾶσιν" πάντας μᾶλλον δὲ πᾶσιν M. — 8 108 μᾶλλον" μά- 

λιστα MSP. — 8 109 αὐτός" αὐτῷ Ns. — 8 109 προείποι" προῦσ- 

tmo. RO. — 8 110 οἰκοδομήσει Ern., ὠκοδομήσειεν ROM, οὐ- 
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χκοδομήσειεν SP. — 8 110 τὸν ϑεόν om. RO. — 8. 110 περὶ μη- 

δενός" περί del. Krebs. — 8 111 λαόν om. RO. — 8 111 οὐρα- 

vóv Nr. ὄχλον vlg. — 8 112 μᾶλλον om. M. — $8 112 δυσμε- 

votvovrc: διαμένοντα MSP. — $ 112 δεξιοῦσϑαι ἀξιώτερον Cocc., 

δεξιώτερον vlg. — 8 112 ὁμολογῶ" ὀφείλω M. — S8 113 καϑω- 

μολόγησας" καὶ ὡμολόγησας MSP. — 8 114 δέ Bk., δή codd. — 

$ 114 πολεμίων" bellorum Lat. — $ 115 τύχῃ add. SP. — 8 115 
ἐπί" εἰς MSP. — 8 116 zoocroezóuevov προτρεπόμενοι MSP. 

— 8 117 oby: om. ROSP. — $ 118 ϑεῶ προσήνεγκε᾽ βωμῷ 

προσῆγε MSE, in templo obtulit Lat. — 8 118 ἅπασαν" om. 

ROM. — 8$ 118 ἀνήρπασε: ἥρπασε MSP, ἥψατο E. — 8. 119 δή- 

Aocw εἶναι" δῆλος ἦν M. — $ 119 ἡσϑείς" ἡττηϑείς RO. — 

$ 119 ποιεῖν ELat., εἰπεῖν codd. — 8. 120 εὐχομένους" εὐχομένου 

codd. — 8. 120 διαμένουσιν Df., διαμενούσας codd. — 8ὶ 121 

ἕξουσι ed. princ., ἕξειν codd. — 8 121 καταστήσουσι" καταστή- 

σειν RO. Ns. hocet multa alia non debuerat probare. — 8. 121 

ἀλλὰ καὶ καϑέξειν om. M. — 8. 121 προσήκειν Ern., προσῆκεν 

vlg. — 8121 οὐχ οὕτως" οὐχ om. M. — 8 121 οὐχ ὑπαρχόντων᾽ 

οὐχ om. RO. — 8 121 πορισϑέντα᾽ περισωϑέντα MSP, περι- 

ποιηϑέντα Cocc. — 8 124 ἕκαστοι ἕκαστος RO. — 8ὶ 124 εἰς" 

ἐπί SP. — $ 126 μενεῖ Ern., μένοι codd. — 8 127 μεταβαλό- 
μενον Bk., μεταβαλλόμενον vlg. — 8 197 αὐτόν Ns., αὐτῶν codd. 

— 8 127 ἀλλοτρίας" ἀλλοτρίους ELO. — 8 128 καταπρησϑησόμε- 

νον" καταπροδοϑησόμενον SP. — 8. 129 προαχϑέντες Ern. παρ- ' 

αχϑέντες vlg. — 8 130 oov: SP, om. rell. — 8 130 μόλις" μόγις 

RO. — 8$ 130 ἐργασίας" εὐδοξίας M. — 8 131 πολύ: πολύ τε RO, 

πολύ τι Ns. — 8 131 ἀλλὰ μή MSP, ἀλλά RO. — 8 133 Ko- 

ρινϑίως" κορινϑίως μέν RO. — 8 134 τετράγωνος om. RO. — 
8 134 ἀπόλυσιν" ἀπόλαυσιν M. — 8 135 κατημφίεσεν ὅν" κατημ- 

φιεσμένον MSP, κατημφίεσεν ὅς Huds. — 8 135 ϑεωρίων᾽ ϑεω- 

ρία MSP, ϑεωρίαν Hudson., Τυρίων Ern. — ὃ 135 yi ἡ M. 

Nihil hic dispicio. --- 8 135 ἐπαινουμένη" ἀπαρνουμένη RO.— 

$ 136 καλύπτοντα" καλύπτοντας M. — 8 137 βαφαῖς" γραφαῖς 

MSP. — 8 137 τούτοις πρὸς τούτοις MSP. — 8 137 ἑστιάσεις" 

ἑστίασιν RO. — 8 137 περίπλεων Cocc., περίπλεω vlg. — 8 138 
καὶ διηγήσασϑαι add. SP. — 8. 138 τὸ — κάλλος" τά vt τῶν 

ἀνημμένων εἰς ἀέρα κάλλη RO. — 8.140 παμμεγέστατον" παν- 
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μεγέϑη σκαπτόν ROM, — 8 140 ἀναβαϑμούς MSP, βαϑμούς 

RO. — 8$ 140 ἑκατέρου é£rígov M. — S8 144 Ἑλληνικήν: 'EA- 

λάδα E. Menandri locus repetitus est c. Apion. I 18. — 8 144 

τὴν βασιλείαν c. Apion. add. παρ᾽ αὐτοῦ codd. Antiqq. — 8 145 

tlg: κέδρινα ξύλα εἰς c. Apion. — 8 146 ὕλην ξύλων ἀπελϑών" 
an ἄπλετον Nr. — S8 146 καὶ ναόν" καινά Ns. — 8 146 τοῦ 

Ἡρακλέους — μηνί τότε τοῦ ἡρακλέους καὶ τῆς ἀστάρτης τέμε- 

νὸς ἀνιέρευσεν καὶ τὸ μὲν τοῦ ἡρακλέους πρῶτον ἐποιήσατο ἐν 
τῶ περιτίω μηνὶ εἶτα τὸ τῆς ἀστάρτης c. Àpion. — $8 146 τοῖς 

τε ὁπότε C. Ápion. — 8 146 ᾿Ιτυκαίοις Gutschmid., ηὐκαίοις RO. 

— 8146 καὶ ὑποτάξας" οὺς καὶ ὑποτάξας c. Apion. — $8 146 

λύων add. Euseb. — 8 147 Dii locus repetitus est c. Apion. I 17. 
— 8147 ὃν ἐν νήσῳ add. c. Apion. — $8 147 ἐγχώσας: χώσας 
c. Apion. — $ 147 ἱερῶν" ναῶν c. Apion. — $148 φασί c. Apion., 

φησί vlg. — 8 148 λύσιν" add. RO. — 8 148 ἀξιοῦν c. Apion., 

ἀξιοῦντα vlg, ἀξιῶσιν M. — 8 149 λῦσαι" διαλῦσαι SPLV. — 

8 150 τἀξίώωμα" τἀξιώματα RO. — 8 150 προσεπεσκεύασε E Zon., 

προσεπεσκχεύαξε vlg. — 8 153 ἐνδρόσους" εὐδρόσους ΝΥ. — 8 153 

ὁδόν om. RO. — 8 154 ἀπῳκίσϑαι" ἀποκεῖσϑαι ROLV. — $154 

οὐδαμοῦ M, μηδαμοῦ rell. — ὃ 155 μετ᾽ αὐτούς" μετὰ τοῖς 
MSPV, κατ᾽ αὐτούς Ns. — 8. 155 τοῖς μεταξὺ χρόνοις" τῷ μεταξὺ 

χρόνους SP. — 8 155 ὅτε Φαραών Ns, ὁ Φαραώ vlg. — 8 156 

σημαῖνον" σημαινόμενον RO. — 8 157 ϑεμένης: τιϑεμένης Bk. 

— 8188 Νώιαυλιν: dicitur Νέτωκρις Herodt. II 100. — ὃ 158 

δηλῶν: δῆλον ROMSLV. — 8158 καὶ διά: διά Ns. — 8 159 

ὁμολογοῦντα ὁμοφωνοῦντα SPLV. — 8 160 ἔτι. ἀπό MSPLV. 

— 8 160 ovy: μή E. — $ 160 φόρον᾽ gógovc E. — ὃ 160 προσ- 

ἐπέταξε" ἔταξεν E. — 8 160 ἐπελέγετο: ἐξελέγετο M. — 8ὶ 101 

αὐτούς" ἐκείνους M, ἢ ἐκείνους SPLV. — 8 162 ἐφ᾽ ἃς ἀεί Nr., 

ἐφ᾽ ἃς ἄν vlg. — $8 163 οὐ πόρρω: add. τῆς Krebs. — 8 163 
AlAavijg Hudson., ᾿Ιλάνεως RO. — 8 163 Ιουδαίων ᾿Ιδουμαίων M. 

— $165 τὴν δὲ τῆς" τῆς δὲ γῆς RO, τὴν δὲ γῆς E. — 8 165 

ἐκ τῶν Ns, καὶ τῶν vlg. — 8 166 μεταπεῖσαι" μεταπεσεῖν Nr. 

— 8 166 μάλιστα S P, μάλιστα καί rell, καὶ μάλιστα Ns. — 8 166 

δεηθϑεῖσα᾽ βουληϑεῖσα Exc. Peiresc. — 8 167 λύϑου πολυτελοῦς" 

λίϑων πολυτελῶν RO, cf. 8 174 et 176. — ξ 167 9Grrov: ἕαυτοῦ 

RO. — $ 168 ἀκουομένης" ἀκοῆς E. — 8 168 ταύτῃ" αὐτῇ 
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ROM Exc. Peiresc. — 8 169 παρά Nr., περί vlg. — 8. 172. (czó- 
onxca* ἱστόρησα MSP Exc. Peiresc. — 8 173 μακάριόν τε μα- 

κάριόν γε Ns. — 8 118 vig; τις γοῦν SP. — 8 174 χρυσίου" add. 

καὶ ἕκατόν E. — 8 174 A(80v πολυτελῆ" lapides pretiosos Lat., 
λίϑους πολυτελεῖς Huds., λύϑων πολυτελῶν Ns. — 8 175 ἕτοιμό- 

τερον ὧν' ἑτοιμότερος ὥν MSP. — 8 176 λίϑων πολυτελῶν 

SPLat, λέϑου πολυτελοῦς ROM. — 8 176 ὑποστήριγμα" ὑπο- 
στηρίγματα MSP. — 8 111 ἐμφερῆ" εὐχερῆ RO, rotunda quasi 

pinea Lat. — 8 1V7 συκίνοις" πευκίνοις RO. — 8 179 μὴ συγ- 

καταριϑμουμένου" ἥμισυ καταριϑμουμένου RO. — 8 179 δώρων 

Ns, δωρεῶν vlg. — 8 181 vv τις codd, — 8 181 ἀγαγεῖν" παρ- 

oydysw RO, ἀπάγειν MSP. — 8 181 πλοῦν᾽ πλοῦτον RO. — 

8 183 τὸν δὲ — δισχιλίοις om. ROM. — 8 184 εὐπρεπεστέρους" 

ἐχπρεπεστέρους MSP. — 8 185 καϑειμένοι" καϑιέμενοι M. — 
8. 186 αἰώραν᾽ ἕω MS. — 8 187 τὸ ῥᾳστώνην Ns, τότε ῥάστην 
RO, τε στορατήν M. -- $ 188 àv: add. Ns. — 8 190 ἐνέμεινε 
EZon., ἐπέιιεινε vlg. — 8 191 ἠρέσκετο" ἠρκεῖτο E Zon. — 8 192 

ὑπιδομένου Df., ὑπειδομένου vlg. — 8 192 σέβωσι RSP Exc. 
Peiresc., σέβονται M. — $ 194 yduov: an γαμετῶν ὃ Nr. — $195 

τῶν )zó' τῶ ὑπό MExc. Peiresc. — 8 195 ἀναϑήματι" ἀναστή- 

ματι E. Conclamatus locus est. — 8 195 ὄν add. SP. — 8 197 
ζῶντος μέν" ξῶντος ἀναξίως RO. — 8197 ἀφαιρεϑήσεσθϑαι" add. 

μέν RO. — 8 198 φυλάς" add. μόνας ROM. — 8 198 ναόν". 

λαόν SP. — 8 200 καταστρεψαμένου" κατασχαψαμένου RO. — 
$ 200 μησὶν ἕξ: μόνος οὗτος SP. — 8 202 ἐνοχλῶν" ἐν ὄχλῳ RO. 
— 8 202 ἀφείϑη" παρεχώρει E. — 8 208 παρανομίας" αἰτίας καὶ 

παρανομίας Suid. — 8 204 ἔχων τι Hw., ἔχοντι vlg., ἔχων τε 

Ns. — 8 204 ἀποδείκνυται ἀναδείκνυται E. --- 8 206 οἰκοδο- 

μίας" οἰκοδομῆς E. — 8 206 συνήντησε" συνηβόλησε R, συνοβό- 

Ames O. — 8 206 εἰς δ’ εἰς ὃ μή SP. — 8 201 προσειπών" προ- 

εἰπών ROM. — 8. 207 γεγενημένην᾽ γενομένην ME. — 8 201 

αὐτῆς MSP, ἣν αὐτός RO, αὐτῶ ἦν E, αὐτῇ ed. princ. — 8 208 

εἶναι πειρῶ" ἔσο E. — ὃ 209 περιάγειν Nr., ταράττειν ROSP, 

παράττειν M, παράγειν Ns. — 8. 309 ἐπιβολήν Ns., ἐπιβουλήν 

vlg. — $ 210 γνῶναι om. M. — 8 ?11 ἅπαντας ὑπερβαλών" πάν- 

τας ὑπερβάλλων M.— 8.211 eig — ἔδοξέ uov εὐκαιρότερον ἕξομεν 
RO. — 8 912 ἐκεῖσε" ἐκεῖ E. — 8 214 ἀποκχρινεῖσϑαι Ns., ἅπο- 
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κρίνεσθαι vlg. — 8 214 βουλεύσασθαι τοῦ" βουλεύσεσθαι τῷ 
Hw. Ns. — 8 214 ἔχεσθαι" ἔσεσϑαι RO. — 8 215 χειρώσεσϑαι" 
χειρώσασϑαι codd. — 8 216 πρός γε ed. princ, πρός τε codd. — 

8 311 παρήνεσαν᾽ παρήνεσε E. — 8. 217 βραχύτατον Theodoretus, 

βραχύτερον vlg. — 8 217 σκληροῦ λίαν: σχληρουχίας M, σκληρό- 

τητος SP, σκληροῦ E. — $8 218 πεισϑείς Nr, ἡσϑείς vlg. cf. 

$277. — S 218 ὡς om. M. — 8 219 ὡς ὑπὸ σιδήρου om. RO. 

— 8. 219 εἶναι" οὐδέ RO. — $ 219 πατήρ E, πάππος rell — 

8 220 καταπραύνῃ καί om. M. — $ 220 ὑπὸ νεότητος om. RO. 

— 8 220 ποιήσῃ Ns. ποιήσειν ROMS, καὶ ποιήσειν P. — $ 221 

ἅρματος" ἅρμα RO. — 8 223 ózó: παρά EZon. — $ 223 yg: 

γὰρ ἄν SP. — S 223 προαίρεσιν᾽ πρόρρησιν P. — ὃ. 223 οὐκ 

ἐπεξῆλϑε Nr, οὐ κατεξῆλϑε M, οὐκέτ᾽ ἐξῆλϑε vlg. — 8. 224 cf. 

Ns. Praef. vol. I p. LVII. — 8 225 ἐπιτρέψῃ" ἐπιστρέψῃ M. — 
$ 225 πρώτῳ ἑτέρῳ Nr. — 8 228 κατεσκεύακε᾽ κατεσκεύασε PE. 

— $ 228 προσχυνήσωσιν" προσκυνῆτε E. — ὃ 228 ὑμῶν M, ὑμῶν 

αὐτῶν rell. — 8 231 σταϑείς" στάς E. — ὃ 232 ψευδιερεῖς" ψευ- 

δεῖς (toeig E. — 8 233 αὐτήν M, ταύτην vlg. — ὃ 233 ἀναγα- 

ytiv: ἀγαγεῖν ROSE. — 8 238 ἐπ᾽ Nr, ἀπ᾽ vlg. — 8. 235 γεύ- 

σεσϑαι Nr., γεύσασϑαι vlg. — $ 236 πρεσβύτης om. M. — 8. 236 

ὑπ᾽ παρ᾽ E. — $ 236 ὑπό Nr. ἀπό vlg. — ὃ 237 σπευσάντων᾽" 

σπουδασάντων M. — 8 238 δασεῖ" βαϑεῖ MSP. — 8 240 ἀρι- 

στώντων E, ἀριστούντων codd. — 8 241 ἐληλεγμένῳ ψεύδει Df., 
ὡς ἐληλεγμένου ψευδοῦς Ns., ἐληλεγμένου ψεῦδος ed. princ. — 

8 342 γνωρισϑησομένων᾽ γνωσθησομένων OMSP. — 8 243 κη- 

δεύσας" κηδευσάμενος M. — 8. 344 ὡς ὑπὸ λέοντος om. RO. — 

8 944 ἀπώλετο" ἀπόλοιτο MSP. — 8 245 ὁσίων: ϑείων M Exc. 

Peirese. — 8 947 πρὸς διατρ." τὰ πρὸς διατρ. Ns. — 8. 249 τέκνα 

δ᾽ εἶχε ed. princ., τέχνα δέ codd., τεκνοῖ δέ Ns. — 8 250 παλ- 

λακὰς δὲ τριάκοντα om. RO. — 8 251 ῥοπή Ns. τροπή vlg. — 

8 251 κατεφρόνησεν" καταπεφρόνηκεν MSP. — 8 254 ἠκολούϑει" 

ἐξηκολούϑει MSP. — 8 256 ταχϑῆναι: ἀχϑῆναι M. — 8 256 ὁ 

δέ" ὁ γάρ Ns. — 8 260 “λικαρνασεύς" ita libri. — $ 261 ἐπάγει" 
λέγει MSP. — 8 262 yco: δέ Herodt. — 8 265 καϑ᾽ ἡμέραν 

M$P Exc. Peiresc., x«9" ἑκάστην RO, cotidie Lat. — $8 266 γε- 

ψεᾶς" δωρεᾶς M. — 8. 266 στρέψειν Nr., τρέψειν vlg. — 8. 269 

φανείς om, R. — $ 269 ποιήσομαι" ποιῆσαι RO, cf. $ 313. — 
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8. 210 μηδέν ROSP, μηδενός MExc. Peiresc. Suid. — 8 270 τι- 
μᾷς Suid. τιμήσας RO, ἐτίμας M, ἐτίμησας ΒΡῈ, — 8$ 270 ἐξ- 
ολέσω RO, ἐξολοϑρεύσω rell. — $ 272 ἀπαγγελοῦσα Ns. futur. est. 

— $ 213 τῷ προειρημένῳ τοῦ παιδὸς ϑανάτῳ Ern. — 8 213 πά- 

ϑους" τάχους SP. — 8 214 ἀϑροίσας" ἀριϑμήσας MS. — 8 274 

ἐπιλέξας" ἐπιλεξάμενος P. — 8 217 ταύτης" καὶ ταύτης RO. — 

8 218 παραίτησιν: παράστασιν RO. — 8 218 ἐκγόνων" ἑπομένων 

RO. — 8279 ἥκετε MS, ἧκε ROLat., ἥκει Ns. — 8 281 παύ- 

σασϑαι" παύσασϑε RO. — ἃ 284 καὶ τὴν — αὐτῆς" om. ROLat. 

— ξ 987 δευτέρου ἔτους" δεύτερον ἔτος MSP. — 8 288 φίλου" 

φιλίππου R. — 8 289 ἀποθανόντας" ἀποϑνήσκοντας MSP. — 

8 290 ἁπάσης: ἀπὸ πάσης MSP. — 8 292 ἀπήντησεν" ὑπήντη- 

σεν E. — $ 293 ἑλεῖν" ἔχειν M. — 8 294 τῆς πόλεως Bk. Hw., 

τῶν πολεμίων M, τῶν πόλεων rell. — $ 294 καὶ vijg: καὶ κατὰ 

τῆς SP. — 8 295 σύν MSP, παρ᾽ RO. — S 295 τετυχηκότες" 

τετευχότες MSP. — 8 296 τὸ κρατεῖν E, κρατεῖν codd. — 8. 296 

ἅπαντα" ἅπαντα τά ROSE. — 8 297 σπαρήσεται" διασπαρήσε- 

σϑαι E. — 8. 297 κατ᾽ ἰδίαν (ἕκαστος) Hw. — 8. 297 δικαίου" 

Δείου MS. — 8 299 πεποιημένος MSP, πεποιηκώς RO. — 8. 299 

ἐξολέσειν: ἐξελάσειν M. — 8 300 οὐκ ἠμεέψατο τὴν εὐεργεσίαν" 

οὐχ ἥψατο τῆς εὐεργεσίας RO. — 8.800 ἔπειτα τῷ" ἐπιτάττων M, 

ἐπιτάττων τῷ RO. — 8 800 ἀνεδέξατο M, ἐνεδείξατο vlg. — 

8 301 οὐ om. SP. — 8 301 ἡσύχασεν: δέον ἡσυχάσαι SP. — 
8 301 μετανοήσας" μετανοῆσαι ὕπως SP. — 8. 301 παρὰ τοῦ ϑεοῦ 

om. RO. — 8 802 ἀλλ᾽ om. P. — 8 302 οἵ (ἀγαϑοί) Hw. — 
8 302 κακοῖς" del. Ns. — 8 303 παραλαβών" ἀναλαβών Ns. — 

8 303 ἀπεχούσῃ (τῶν) Ἱεροσολύμων Krebs. — $ 303 κακώσωσι" 
κακῶσι E. — - 8 804 πρός᾿ ἐπί E. — 8 304 συμμαχεῖν Ns, συμ- 
μαχίαν vlg. — 8 806 χρημάτων᾽ κτημάτων R. — 8 806 καὶ ἄλλας 

πολλάς om. M. --- ὃ 806 πρός" πρὸς τήν MSP. — 8307 ὁ παῖς E, 

παῖς vlg. — 8 310 ἡγούμενον" ἡγεμόνα E. — 8 311 ἠρημωμένην" 

ἡρημένην Bk. detentam Lat., ἠλλοτριωμένην Nr. — $ 311 αὐτά 
Ns., αὐτό vlg. — $ 312 ἀποδεδομένου" ἀποδομένου MSP. — 

8 313 ἀποστήσωσιν᾽ ἀποστήσουσιν RO. — 8$ 313 ἐλθεῖν Nr., ἑλεῖν 

vlg. ἀνελεῖν Cocc. Ern. — 8 314 μοχϑηρούς" πονηρούς Ern. — 

8 314 ἡρέϑησαν Ern., ἐγνώσϑησαν RO, εὑρέϑησαν MSP. — 8. 81 
καί" καὶ κατ᾽ E. — 8 316 καινίσας" κινήσας MSP.— 8 318 ἀσέλ- 
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γειαν" ἀσέβειαν Exe. Peirese, Suid. — 8 318 Τυρίων" add. καὶ 

Σιδωνίων Exc. Peiresc, Suid, — 8 318 ὑπερβεβληκώς" ὑπερβεβη- 
κώς RM. — 8319 μεγίστου" μεγάλου RO. — 8 319 ἐπομόσας" 

ἐπομοσάώμενος E. — 8 319 τὴν ydo: τὴν uiv ydo RO. — 8321 
παρεκάλεσεν" παρεκέλευσεν RO. — 8 322 ἔνδον om, RO. — 
8 322 ἔλαιον" ἐλαίου RO. — 8 322 συνειλοχυῖαν E, συνειληχυῖαν 

RO, συνειλεχυῖαν M. — 8 322 ποιήσασα' ὀπτήσασα Nr. — 8. 323 
αὐτή" αὑτῇ Ns. — 8 323 ἐχορήγει" χορηγεῖ RO, χορηγεῖν Ns. — 

8 326 καὶ τάς — αἰκιξομένη" om. ME. — 8 326 καταϑείς" κατα- 

χλιϑείς E. — 8 326 ἀμεέίψεσθαι Ns., ἀμείψασϑαι vlg. — 8 326 

τὴν ὑποδεξαμένην om. M. — 8 327 κατοιχτείραντος" κατοιλτει- 

ρήσαντος MSP. — 8 327 χαρίσασϑαι" ἀμεέψασϑαι RO. — 8 827 

πᾶσαν" πᾶσαν τήν RO. — 8 328 (οὐκ) ὀλίγου Hw., coll. 3 Reg. 
XVIII 1. — 8 328 ἄρτων ROM, αὐτῶν SP. Minime persuasit 

Ns. Praef. vol. I p. XLI. — 8 328 σπανίζειν" σπανιξόντων RO. 

— 8$ 329 ἀπιέναι Huds., ἀπεῖναι vlg. — 8 329 oy: vov R, ποῦ O. 

— 8 330 ὑπογείοις᾽ ὑπὸ Γάρις R, ὑπογάροις O. — ξ 331 &mó: 

om. E. — 8 332 ἔλεγεν — αὐτόν om. M. — 8 333 μή" μὴ καί E. 
— 8 333 μὴ δυνάμενος" καὶ μὴ δυναμένου MSP. — 8 335 ἐπεισ- 
ενηνοχότας᾽ ἐνηνοχότας RO, ἔπεισεν ἠνοχύότας M, εἰσενηνοχό- 

τας E. — 8. 336 ἀνελϑόντα᾽ ἀπελθών E. — 8 888 ἀποκριναμένου" 

ἀποκρινομένου MSP. — 8 338 τότε αὐτούς RO. Ns. coniecturam 

μαϑήσεσϑ'᾽ non intelligo. — 8 339 ἐκλεξαμένους᾽ δεξαμένους RO. 

— 8 340 μέχρι om. RO. — 8 340 τὴν ϑυσίαν om. RO. — 8 340 

ἐγγύς" εὐθύς RO. — 8 341 κατά’ ἕνα κατά Ns. — 8 341 κατὰ 

φυλήν" x«9" ἑκάστην φυλήν Zon. — $8 341 σχίζας" σχίδακας 

EZon. — S 341 προσέταξε" ἐκέλευσε RO. — 8 341 πηγῆς" ὡς 
πηγῆς Ns. — 8 342 καλεῖν" παρακαλεῖν Ns. — 8 343 τὴν γῆν" 

τῆς γῆς RO. — $ 343 ἀληϑῆ μόνον" ἀληϑινόν SP. — 8 343 προ- 

φήτας" ψευδοπροφήτας E. — 8 346 Ἰζάρου" ᾿Ισαχάρου Coce., cf. 

8 350 et 417. — 8 348 éoydrng: ἐσχάτοις RMSP. — 8 350 ὁ 
ὦν" add. RO, — $8 350 ἔφησε ydo: ἔφησε MSP. — 8 352 ἐκ 
ΖΙαμασκοῦ" “Ιαμασκοῦ Ns. — 8 354 κελεύοντος" κελεύσαντος SP, 

μὴ κελεύσαντος M. — $8 355 καρπώσεσϑαι Exc. Peiresc. Suid., 

καρπώσασϑαι vlg. — 8 356 σκαιότητα᾽ σχληρότητα E. — S8 357 

ἐπί om. M. — 8 358 Ἰεσραηλιτῶν Huds., ᾿Ισραηλιτῶν codd., Ἰου- 

δαίων Suid. — $ 358 αὐτῶν" αὑτῶν Ns. — 8 360 συμβαλοῦντα᾽ 
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συλλαλοῦντα RO. — 8 3061 εἶναι Exc. Peiresc., ὄντα codd. — 
8 361 ὑπ᾽ αὐτοῦ" ὑφ᾽ αὑτοῦ Ns. — $8 361 νόμους om. RO. — 

8 362 coxxíov: cdxxov E. — $ 362 ἀνθομολογούμενος" ἀνομολο- 

γούμενος h.OM. — 8 362 ὡς τὸν ϑεόν Nr., καὶ τὸν ϑεόν vlg. — 

8 364 αὐτὸς μέν" αὐτός ROM, — 8 364 ἰσχυρά" ἐχυρά E. — 
8 367 αὐτοῦ" ἐμοῦ M. — 8. 369 ἀφορμήν" ἀφορμῆς R. — S 369 
ἀηδοῦς" αἰδοῦς RO. — 8 369 μὴ δεῖν. μηδέν MSP. — Sg 371 

γῆς" om. RO, γῆν M. — 8 814 καλέσας MSP, καλέσαντος RO. 
— 8 315 δήσαντες" add. αὐτούς SPE. — 8 315 καὶ — διώκου- 

cw om. RO. — 8 376 διασωϑῆναι" σωϑῆναι RO. — 8 311 ὁδόν 

om, MSP. — 8 378 ἔτει" ἐπί RO. — 8 319 πῶς ἐπιστρατεύση- 

ται" πῶς àv ἐπιστρατεύσηται vlg., πῶς ἂν ἐπιστρατεύσαιτο Ns. 

— 8 319 νενικῆσϑαι" ἐνιᾶσϑαι M. — 8 380 εἰς MSP, πρός RO. 
— 8 382 νίκην" νικήσειν OM. — 8 382 διδόναι" om. ROM. — 

8 382 ἡμέραις" ἡμέρας Ns. — 8 382 sig: πρός MSP. — $ 382 

οἰκείαν δύναμιν" ἰδίαν γνώμην RO. — 8 383 ἐνέκειτο Nr., ἐπ- 

ἔκειτο vlg. — 8 384 δέκα" δώδεκα E. — 8 384 ὑπόγειον" ὑπό- 

γαιον MSP, ὑπόγεων E. — 8 388 σχοινία᾽ σχοινίοις M. — 8 386 

καϑεζομένῳ" καϑημένω E, — $ 387 δὲ διδούς Ns. δὲ δούς E, 

δ᾽ ἐπιδούς codd. — 8 389 τινί" ἕνέ MSP. — 8 389 zagaxoi- 

σαντι᾿ παρακούσαντα RO. — 8390 φυλακῇ" φυλακήν MSP. — 

8 392 ὡς om. RO, ὅτι ϑεός Ns. — ὃ 392 ὑπό ἀντί Zon. — 

8. 392 οἰκείαν Bk., οἰκίαν vlg. — $ 393 καταληφϑείσαις P, κατα- 

λειφϑείσης RO, καταλειφϑείσαις MS. — $ 393 φρουράς᾽ φυλάς 

RO. — $ 394 βασιλεῖς" βασιλικαῖς RO. — 8 395 γῆν" χώραν SP. 

— 8 395 ὑπ᾽ αὐτόν SPE, περὶ αὐτόν M, im^ αὐτῇ RO, £v αὑτῇ 

Ns. — 8 396 ἄλλας" πολλάς Cocc. — $8 396 καὶ ὅπλα om. RO. 

— 8 397 ἐκ τῆς — ἡγεμών om. RO. — 8 399 καὶ καϑίσαντες" 
χαϑίσαντες RO. — 8 399 οἰκείοις" ἰδίοις RO. — 8401 τοῦ ϑεοῦ" 

τὸν ϑεόν MP. — S 402 ψευδοπροφῆται τυγχάνουσιν: ψευδοπρο- 

φητῶν συμβουλευσάντων ἐκστρατεῦσαι κρατήσειν παρατυγχάνου- 
σιν RO, ψευδοπροφητῶν συμβουλευσανπαρατυγχάνουσιν M. — 

8 408 φυλακῇ" φρουρᾷ RO. — 8 408 υἱόν: add, δ᾽ εἶναι RO. 
— 8 404 τἀληϑές' τἀληϑῆ E. — 8 404 ὑπ᾽ αὐτῶν εἰς τὰ ὄρη 
om. M. — - 8 405 καὶ ὅτι --- προυφήτευσε om. M. — 8 400 ἐν- 

voío: ἐννοίας E. — 8. 408 χρείττονι προφήτῃ" κρίνειν τὸν προ- 

φήτην RO. — 8 409 μηδέν" οὐδέν E. — 8 410 κρυβησόμενον MS P, 
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xovBóusvov RO, κρυπτόμενος Zon. — $ 412 μὲν τὸν Ayafov om, 

MSP. — 8 412 κατασοφιξόμενοι Ns. κατασοφιξόμενον vlg. — 

8 414 ὀψίας om, RO. — 8 414 ἀνελεῖν" ἕλεῖν RO. — 8 415 τρα- 

πείησαν᾽ τραπὴ δεῖσαν SP. — ἃ 415 δύνοντος" δύντος Ns. — 

8 415 λιφαιμήσας RO, λιποϑυμήσας rell, factus exsangwuis Lat. 

— 8 417 προειρηκότος" προειπόντος RO. — $ 419 χρεών᾽ χρέως R, 

χρέους 0. 
Libr. Non. 8 2 τοῦ 9tob: τῷ ϑεῶν Nr. — 8 2 émijoye 

ὑπῆρχε MS, ὑπῆρχε κύριος RO, ἦρχε ed. princ. — $ 5 δή Cocc., 

δεῖ vlg. — 8 0 ἀποφαίνεσθαι" ἀποφανεῖσϑαι ROM. — 8 5 ταύτῃ" 

αὐτῇ MSP. — $ 5 προσήκειν" προσήκει vlg. — 8 6 xol ὁ μὲν 

βασιλεύς om. RO. — 8$ 8 Gere" ὥστε μή RO. — 8 9 κατάσχεσιν 

MSP, κατοίκησιν RO. — 89 ἱκέτευεν "Io£inAos: ἱκέτευε τὸν ϑεὸν 

ἵνα ὑπερμαχήσῃ αὐτοῖς ξηΐλος RO, cf. Ns. Praef. vol. I p. XXXVIII. 

— 8 11 ἀναβάσεως: ἀναβασίλεως R. — 8 11 ᾿Εξοχῆς, cf. Hw. 

Spec. p. 110. — 8 12 Πευίτας μετὰ τῶν ὑμνούντων" ληουίτων R. 

— 8 14 σκυλεύοντες" σχυλεύσαντες MSP. — 8 17 κτήματος" 

πράγματος Ern. An πλεονεχτήματος Ὁ Nr. — $ 20 πέμπει" ἔπεμπε 

MSP. — 8 20 αὐτούς" αὐτοῖς E. — 8 20 ud: o? E. — 8 21 τὸ 

τάχος" τοῦ τάχους RO. — ὃ 22 περιειλημένον" περικείμενον E. 

— 8.22 ἐπ᾿ MSP, πρός RO. — $ 28 ἄκοντα᾽ καὶ ἄκοντα E.— 

8 23 βιάσεσθαι Df, βιάσασϑαι vlg. — $ 24 λαβόντα λαβεῖν M, 

λαβών SP, ἄξειν om. M. — 8 24 κατέλϑοι- ἑκὼν ἔλϑοι E. — 

8 24 xal τοῦτον E, κατ᾽ αὐτοῦ codd. — 8ᾷ 25 πυνθανόμενος" 

πυϑόμενος E. — ὃ 25 βασιλέως MSP, βασιλικῷ rell, βασιλικῷ 

δέ vel ἀλλὰ βασιλικῷ Boysen. — 8 26 ποταπόν E, ποδαπόν codd. 
— 8 91 παρανομίᾳ" πονηρίᾳ MSP. — 8 29 παραλαβών: ὑπο- 

λαβών ROM. — 8 30 ὑφ᾽ £avróv: ὑφ᾽ αὑτῷ Eprob. Krebs, — 

8 31 ὄντων inser. Nr. — 8 31 αὐτοῖς" αὐτούς RO. — 8 31 ταύτῃ 

ποιήσεσθαι Ns., ταύτην ποιήσασϑαι vlg. — 8 31 τῆς Σαμαρείας 

MSP, τῶν ἸΙσραηλιτῶν RO. — 8 32 πλανηϑέντων᾽ πλανηϑέντες 

RO. — 8 32 παραδώσων" παραδώσον P, παραδώσοντας rell. — 

8 33 πέμψαντ᾽" πέμψας RO Lat. — $ 34 ótoyAetv: διενοχλεῖν SP. 

— 8 35 ψάλλοντα" ψαλμόν RO. — $ 37 πολὺς et σφοδρῶς in M 

locum commutarunt. — $ 38 ὕρων Ns., ὀρῶν vlg. — 8 39 ἐρυ- 

ϑραίνεται" ἐρυϑραίνετο E. — 8 39 διὰ δέψος" δι᾽ ἁψίδος M. — 

8 40 αὐτοῖς" αὐτούς MSP. — S8 41 τάς rt πόλεις om. RO. — 
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8 41 ἐξέκοψαν: ἔκοψαν RO. — 8 42 αἱρεϑῆναι: ἀναιρεϑῆναι 

ΜΒΡ, — 8 43 πρεσβύτατον E, πρεσβύτερον codd. — 8 43 διέ- 
λυσαν" ἔλυσαν EZon. — 8 45 πρεσβύτατον ROEZon., πρεσβύ- 
τερον MSP. — 8 45 γυναικός RO, μητρὸς μέν MSPZon. — 8 47 

τραφῆναι κεχκρυμμένους καί om. RO, — 8 47 εὐεργεσίαν Ern., 

ἐργασίαν vlg. — 848 ἔχοι" ἔχει RO, — 8 48 μεταχεῖν᾽" μετα- 

σχεῖν ROP, μετεγχεῖν S. — 8 49 καὶ roig --- προσταττούσης 

om. M. — 8. 49 οὐδέν: μηδέν RO. — 849 τοῦτο Bk, ταῦτα vlg. 

— $8 80 περιττόν: περισσότερον MSP. — 8 51 lacunam indi- 

cavit Hudson. — 8 53 ψευδοδοξεῖν" μὴ ψευδοδοξεῖν MSPE Lat. 

— ὃ 53 fovisvóutvoa: βεβουλευμένα E. — 8. 53 πέμψας" πέμ- 

ψασι M, πέμψαι καί RO. — 8 54 ταραχῆς᾽ τάχους M. — 8 55 

χαταφρονῶν᾽ κεχρημένος καταφρονῶν RO, χρώμενος καταφρο- 
νῶν S, χρώμενος P, cf. Hw. p. 42. — 856 ἐπιβαλόντα- ἐπιβαλεῖν 

RO. — 8 56 ἀφ᾽ ἧς" ὑφ᾽ ἧς Nr. — 8 57 ἐπεσκοτισμένοι RO, 

ἐπεσκοτημένοι rell. — 8 57 πύλας" ϑύρας MSP. — 8 60 τῇ óv- 
νάμει" τῆς δυνάμεως RO Lat. -— 8 63 βούλεσϑαι" βουλεύεσϑαι 

ΜΈ, — 8$ 64 ἅλως" ἅλωας vlg. — 8 64 παράσχοι Bk., παράσχοιεν 

vlg., παράσχοι ἄν Ns. — 8 65 μετὰ tijg" us9" E. — 8 66 4 

νῦν RO. — 8 67 πόρον τ᾽ Ns., παρόντα R, πόρον MSP. — 

8 67 ἐξέπεμψε: ἔπεμψε E. — 8 68 ἀφαιρήσοντα: ἀφαιρησόμε- 

vov E. — 8 69 προσαποϑλίψατε" προσαποϑλίψαι MSP. — 8 69 

rj Qoo" τὴν ϑύραν RO. — 8 69 κατάσχετε" κατασχεῖν MS P. 

— 8 71 &gixvo Nr., &gíxevo vlg. — $ 71 καὶ πραϑήσεσϑαι" καὶ. 

παραϑήσεται RO, ita ut Lat., quod ducit ad ὡς πραϑήσεσϑαι 

Nr. — 8 72 ἡ προσδοκωμένη" spes iam futurae abwndamtiae 

Lat.,unde Hw. inser. εὐπορία. — 8 76 ἵππων" ὕπλων MSPE Lat. 

— 817 ἐπακούειν" ὑπακούειν RO.— 8 79 ἐπεμνήσϑημεν᾽ ἐμνή- 
σϑημὲεν RO. — 8 19 ὡς" καί M. -- 8 79 πρός" ἐν RO. -- 8 79 

ἐν μέσῳ, φαγόντες MSP, ἐμφαγόντες RO. — 8 19 κομίσαντες" 
κομίσαντές τ᾽ Ns. — 8 80 μηδενός" ὡς οὐδενί E. — 8 82 &mo- 

yvóvrog ed. princ. ἀπογνόντας codd. — $8 82 émé εἰς RO, — 

8 82 καὶ μηδαμῶς — καταφρονήσαντας SP Lat. μὴ καταφρονή- 

σαντας RO, φρονήσαντας M, cf. Ns. Praef. vol. I p. XXXVI sq. 

— 8 83 προελϑοῦσαν" προσελϑοῦσαν RO. — 8 88 τῶν ἐχϑρῶν᾽ 

τοῦ λιμοῦ R. — 8 84 ἐξέπεμψεν" ἔπεμψεν SPZon. — 8 84 ῥι- 
πτοῦντες SP, ῥίπτοντες rell. — 8 85 ἐλάμβανον SP, om. rell. — 
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8 85 εἶχον" ἔσχον E. — ὃ 85 ὡς" om. ROE. — $ 88 xatgóv: 
χρόνον M. — 8 88 κομίζοντα᾽ κομιοῦντα Ns. — $ 91 ἐγκύους" 

ἐγγύους ROM. — 8 92 δίκτυον" δίκτυα R. — 8 94 πομπεύουσι" 

πέμπουσι MSP. — 8 94 τῇ τιμῇ᾽ τιμῇ Ns. — S 94 ἔχοντες" &yov- 

σιν MSP. — 8 95 πατρῴων" πατρίων ROME. — $ 95 Ἰσραήλ 

MSP, λαοῦ RO. — 8 97 πορρωτέρω᾽ περαιτέρω E. — $ 99 ταῦτα 

τοιαῦτα E. — 8 99 ἔτι γὰρ ἐπὶ γῆς ἦν add. SP, cf. Ns. Praef. 

vol I p. XXXVII. — $99 4: ἐν ἡ E. — $ 99 μιμητὴς obw: μὴ 
μιμητής RO. — $ 99 ϑρησκείαν om. RO. — $ 100 αὐτοῦ E, αὖ- 

τοῦ τοῦ βασιλέως codd. — 8 101 αὐτῷ Vat.ap.Huds., αὐτοῦ vlg. 

— 8 101 ἐπιδόντα SP, ὁρῶντα rell., cf. Ns. Praef. vol.I p. XLV. 
— 8 103 αὑτοῦ Df. αὐτοῦ vlg. — 8 104 λογισάμενοι" λογισάμενος 

vlg. — 8 106 ἡρήκει᾽ ἠρημώκει R. — $8 106 ἐκεῦῖϑεν" ἐκεῖ E. — 
8 108 ἅγιον add. RO. Cur hoec Niesio displicuit? — 8. 108 ἐκ- 
δικήσει" ἐκδικήσεις E. — ξ8 109 ὅνπερ oi^ οἵπερ RO. — $ 109 

ὑπολειφϑῇ E, ὑπολειφϑείη codd. — $ 109 £v89«* εἶτα RO. — 

8 111 ὑπεστρώννυεν Coce., ἐπεστρώννυεν vlg. — 8 113 προσπε- 

.Gsiv* ἐμπεσεῖν MSRP. — 8 114 πεισϑέντες Nr., ἡσϑέντες vlg. — 

8 114 παραλαβών: ἀναλαβών M. — 8 115 οὖν: δέ ROM, — 8. 115 

ἕπεσϑαι" ἐπιϑέσϑαι M. — 8 117 ἔφαμεν: ἔφημεν codd., ἔφην 
Ns. — ὃ 118 ἔχοι" ἔχει E. — 8 118 καὶ πόρνην om. RO. — 

$ 118 διά: κατά E. — 8$ 120 καϑεζόμενος" καϑεξομένους M, 

χκαϑεξζομένου SP. — 8. 120 τοῦ ἅρματος del. Ns. — $ 120 ὁδόν 
om. RO. — $ 121 ἐπιβάς: ἀναβάς RO. — 8 122 εἰσελϑόντος᾽ 

ἐλϑόντος E. — 8 122 ὁ ἀποκτείνας ME, ὃς ἀποχτείνη R, ὃς 

ἀπέχτεινας S. — 8 128 ἵππων ἱππέων RO. — 8 124 i: πλήν 

SP. — 8 125 τρεφομένων δ᾽. add. αὐτῶν RO. — $ 125 τὴν δ᾽ 

frígav: τὴν ἑτέραν δέ Ns. — 8 126 γράφει E, ἐγεγράφει RO, 

ἔφη MS. — 8 127 οὐδέν: οὐδενός Ns. — 8 127 συνϑέντες᾽ cvv- 

ἑλόντες M. — $ 128 ἀναστῆσαι᾽ ἀναστῆναι ROMPE. — 8 129 

στρατεύσαιτο" ἐστρατεύσατο E. — S 130 ἱππεῖς om. M. — 8 130 

ἐπορεύετο᾽ εἰσεπορεύετο M. — 8 133 ἐπί εἰς E. — 8 133 συν- 

εισελϑεῖν᾽ συνελϑεῖν R. — 8 133 ψευδοπροφήτας καὶ τούς om. 

RO. — $ 133 ἐδεῖν add. SP. — 8$ 134 τὴν τιμωρίαν: τιμωρίαν 

MSP. — 8 136 ἔμελλε: ἔλεγε RO. — 8. 136 τοῖς ἱερεῦσι" τῷ ἱερεὶ 

RO. — 8 136 oixov: add. τοῦ βάαλ E. — 8 137 οὐδένα" μη- 

δένα E. — 8 137 ἔξωϑεν om. RO. — 8 138 ἐθισμῶν ϑεῶν ROM. — 
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8 139 τῶν᾽ ἐπὶ τῶν RO, ἔτι τῶν Ns. — 8 140 τὴν ἀπώλειαν" 
ἀπώλειαν MSPE. — 8 140 ἔτι γένοιτο" ἐπιγένοιτο E. — 8 142 

τὸ βασίλειον" τὰ βασίλεια E. — 8 142 κἄν Nr., καί vlg. — 8142 

ἐνιαύσιον" ὃν ἐνιαύσιον Ns. — 8 142 τῶν κλινῶν om. Lat., delet 
Ern. — 8 142 ἐν τῷ ἱερῷ — τισιν ᾿Ιώδαος om. M. — 8 143 

ἑβδόμῳ" add. ἔτει E. — 8 143 πείσας" συμπείσας MSP. — 8 143 
συνεπιϑέσϑαι" συμπείσεσϑαι IO, σννϑέσϑαι E. — 8 143 τὴν δὲ 

βασιλείαν: τὰ δὲ βασιλεια E. — ὃ 148 περιποιῆσαι" συμπερι- 

ποιῆσαι MSP. — 8. 144 πράξεως" τάξεως RO. — 8 144 περιπο- 

ρευϑέντες Ns., πορευϑέντες vlg. --- 8 145 δεόμενον" γενόμενον 

RO. — 8 146 ἥν" ἧς M. — 8 146 τετάρτην᾽ τρίτην RO. — 8 146 

πύλαις" φυλακαῖς MSP. — 8 146 τυγχανέτω om. RO. — 8 147 

μηδέν RO, μηδένα MSP. — 8 148 συναψομένους Nr., συναψα- 

μένους vlg. — 8 149 ἐπέϑεσαν" ἐπέϑηκαν MSP, περίεϑετο Zon. 
— 8 150 ro? ἀρχιερέως" τῶν ἀρχιερέων RO. — 8 150 προστε- 

ταγμένων᾽ προστεταγμένοι RO. — 8 151 σκηνῆς" στήλης RO. — 

8 151 βασιλικὸν περικείμενον" βασίλειον ἐπικείμενον RO. — 

8 151 αὐτήν om. MSPE. — 8 152 προσέλϑηῃ Df., προσέλϑοι vlg. 

— 8 152 ἐλλαβόμενοι" λαβόμενοι E. — 8 154 πατρίου" πατρῴου 
SP. — 8 156 εἰς" ἐπί RO. — 8 160 οὐ ydo: οἷαν MS, οἷς ἄν P, 
im quo Lat. — 8 161 ἀργύρου" ἀργυρίου EZon. — 8$ 162 προή- 

σεται E, προεῖται RO, προῆται M, πρόηται SP, εὐγνωμόνως 

accessib ex E. — 8. 162 ó* ὡς RO. — 8 1064 καὶ ὁ ἱερεύς om. 
RO. — 8 164 ἀποχρώντως" ἀποχρῶν RO. — 8 164 βαλεῖν add. 

MSP. — 8 164 ἐπί: ἔτι SP. — 8 166 πρὸς" περί E. — 8 167 

τοὺς προφήτας" singularis est in E. — 8 169 ἀποδείξαντος" émi- 

δείξαντος RO. — 8. 169 μέντοι" add. ye Exc. Peirese. — 8 170 

λεηλατήσαντος" μελλήσαντος Ns. — 8 110 βασιλείων: βασιλέων 

MSPE. — 8 171 πεισϑείς" ἡσϑείς Zon. — 8 171 οὐκ ἐπήγαγεν" 

οὐκέτ᾽ ἤγαγεν RO. -- 8 172 ϑήκαις Of: add. ταῖς βασιλικαῖς 

ΜΞϑΡ, — 8175 λαός: βασιλεύς SP. — $ 116 δυναμένους" τοῦτο 

δυναμένους Cocc. — 8 1710 τελέως μή" ἢ τελέως Cocc. — 8 119 

βλέποντος αὐτοῦ om. M. — 8 179 ἀπιέναι Cocc., ἀπεῖναι codd, 

— 8 119 καταλείπειν Bk., καταλιπεῖν vle. — 8. 179 ἐξωπλισμέ- 

voi; MSP, ἐξωπλισμένον RO, cf. Ns. Praef. vol. I p. XLIT. — 
$ 180 ro?ro: τοῦτον Ns. — 8 181 &zérsuov: ἀπετέμοντο E. — 

8 183 ἤδη" om. MSP. — 8 188 ὑπέρ Nr , περί vlg. — 8$ 188 ἔτη" 
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χρόνον R, χρόνων O. — 8 189 στρατόν" λαόν OM, om. E. — 

8 190 gO7zvew ὀφϑῆναι ROM. — 8 191 κατά' ἐπί MSP. — 

8 192 προελϑόντες" προσελϑόντες MS. — 8 192 Oujoracav: διήρ- 

παξον πᾶσαν RO, cf. Ns. Praef. vol. I p. XXXVIII. — 8 193 μη- 

δέν" οὐκ E. — 8 194 χειρῶν" τῶν χειρῶν RO. — 8 194 τινάς" 

τινά RO. — 8195 νεωτερίζειν MS, νεωτερίξζων rell — 8 196 

ὑπήκουε ὑπήκουον E. — 8 196 διακριϑησόμενον" κριϑησόμε- 

vov M, κριϑήσεσθαι E. — 8 197 δ᾽" add. αὐτῷ E. — 8 197 

μνηστευομένη" μνηστευσομένη codd. — 8 198 ἔσται᾽ ἔστω E. — 

8 198 ταύτῃ᾽ ταύτης E. — 8 199 ὧν ἐντίϑησιν SP, ἐντίϑησιν 
RO, àv τύϑησιν M. — S 200 πείσειε" πεισϑείη RO, πείσει Ns. 

— 68 201 διακοπῆς" κοπῆς M. — 8 202 ἹΙεροσολύμων᾽" 'ItoocoAv- 

μιτῶν RO. — 8 204 xal τὴν --- ὀλιγωρίαν" Huds. τῆς — ὁλι- 

γωρίας vlg. — ὃ 205 ἀτόποις" καὶ ἀτόποις P. — $ 205 κακῶν" 

ἀγαϑῶν RO. Sane admirabilis lectionis varietas, cf. Ns. Praef. 

vol. I p. XXXVII. — 8 206 πολεμήσαντα᾽ πολεμήσοντα RO. — 

8 209 ὁ κυβερνήτης" of κυβερνῆται RO. — 8. 210 ὑπονοήσαντες᾽ 

ἐπινοήσαντες RO E. — 8. 210 ἐνδέχεται" δέχεται R, λέγεται Ns. 
— 8 210 qv: εἴη M. — 8 211 post ϑεοῦ lacunam statuit Ns.— 
8 212 εἶναι om. RO. — 8 212 οὕτως" αὐτούς RO, quod Ns. non 

debuerat probare. — 8 213 ἐκβρασϑῆναι" ἐκκρεμασϑῆναι RO. 
— 8 214 πάνυ yoóvov: πάλιν M. — 8 216 ἔτος om. RO. — 

8 216 gilomovor«rog; φιλοφρονώτατος RO. — 8 217 νικήσας" 

κινήσας M. — 8 218 ἢ ὑπό ὑπό bis RO. — 8. 218 κατεσκαμ- 

μένα M Exc. Peiresc., καταβεβλημένα rell —  $ 219 πολλοῖς" 
ὑψηλούς SP. — $ 219 καὶ ἑκατόν" ἕκαστον RO. — 8 920 ἐπι- 

λέχτου RO, ἐπιλέκτους rell. — 8 221 φάλαγγας" φάλαγγα M, 

φυλάττειν Exe. Peiresc, — 8. 221 δορυβόλα: βαρύβολα RO. — 

8 221 xal ἀρτῆρας SP, om. rell. — $ 222 τοιαύτῃ Suid., ταύτῃ 

τῇ codd, — 8 222 τύφου τοῦ τύφου ROM. — 8 223 εὐπραγίας 

SP, εὐπραξέας rell. — S8 223 ἁμαρτήματα᾽ ἀρρωστήματα P. — 

8 223 ἐπιϑυμιάσων SP Lat, ἐπιϑυσιάξων M Exe. Peiresc. Suid., 
ϑυμιάσων EZon. — 8 224 εἶπον" del. Nr. — ξ 224 ἐφεῖσϑαι E, 

ἐφεῖται vlg. — 8 224 ἄξουσι᾽ ἕξουσι E. — 8 925 τοῦ ναοῦ" po- 
pwlo Lat. — $ 225 λαμπρόν" λαμπρότερον Exc. Peiresc, — 8 225 

"Egoyj: ἀπορρωγὴ Exc. Peiresc., κρήνῃ Ῥωγήλ Hamaker. ap. 
luynboll de Amoso p. 38. — 8 227 αὐτῷ αὐτοῦ E. — 8. 228 μησί" 
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μῆνας M. — 8 229 ἀναιρεῖ" ἀνελεῖ M. — 8 230 ἐδήου ἐδήωσε E. 
— 8231 συγγνωστόν" καὶ οὐδὲν ἀσύγγνωστον M. — 8 232 ἀπαντᾷ" 

ἀπήντα MSP. — 8ὶ 235 πέραν τοῦ Ιορδάνου" artic. delet Krebs. 

— 8 235 αὐτῇ" αὐτήν MSP. — 8 235 γῆν Nr., τήν vlg. — 8 235 
τοὺς οἰκήτορας Bk., καὶ τοὺς οἰκήτορας vlg. — 8 236 ἐπιμελητής 

MSP, ἐπιμελής RO, ἐπιμεληϑείς Bk. — 8 237 ἴδρύσας᾽ ἵδρυσε 
Bk. — 8 238 προσέταξεν: ἐπέταξεν E. -- 8 288 τοσούτους E, 

τοὺς αὐτούς vlg. — 8 239 οὕτως ΜΡ, οὕτως ὡς R, ὡς Ns. — 

8 239 ἄργυρον᾽ ἀργύριον M. — 8 240 ἐϑελήσουσι" ἐθέλουσι RO. 

— 8 240 πάρεσις" παρέσεις ΝΟ. — 8 242 ἅπερ SP, & rell. — 

8 243 παραβὰς νόμους τούς om. RO. — 8 243 oig om. RO. — 

8 248 'Iovóc(ovg: ᾿Ιουδαίας P. — $ 946 ἅμα καὶ μεγάλοις om. 

RO. — 8 247 διαρπάσαντες" ἁρπάσαντες M. — 8. 248 ἐκεῖνο" 

ἐκείνου R. — 8 950 ἐπεσκέπτετο" ἐσκέπτοντο E. — 8 250 óvó- 

ματι" ὄνομα RO. — 8 250 πολιτείᾳ" πολιᾶ RO. — 8 250 τοῖς 

ὁπλίταις RO, τοὺς ὁπλίτας E, τοῖς πολίταις MSP. — 8 250. ἔλυ- 

σάν vt: labantesque Lat. i. e. ἔλουσαν. — ὃ 251 τέτταρες τεσ- 
σαρας σταδίους RO, ill quattuor Lat. — ὃ 252 παϑών: μαϑών 

RM. — 8 253 ὡς᾽ πρός MP. — 8. 254 ἐξ’ ἀπ᾿ MSP. — 8 254 
βασιλικοῖς" βασιλείοις E. — 8 257 εἰς τὸν ϑεόν Nr., τὸν ϑεόν 

vlg. — 8. 259 οὐκ εἶχεν ᾿Ωσήης" diode οὐκ ^ εἶχεν R, οὐχ εἶχεν 

ἴσως MSP, cf. Ns. Praef. vol. I p. XXXVI. — 8 259 ὑπήκοον om. 

RO, quod miror placuisse Niesio. — 8. 260 ϑεοσεβής MS PE, 

εὐσεβής RO Zon. — 8. 261 τιμήν MSP, καὶ τιμήν RO, delet Ern. 

— 8 261 μεμαϑηκόσιν MSP, μεμαϑηκότας RO. — 8 262 συνελ- 

δόντας" καὶ συνελϑόντας RO. — $263 χώραν" ἅπασαν χώραν E. 

— 8. 265 διεχλεύασαν᾽ ἐχλεύασαν RO. — 8 206 émtvoobvro: ἀπε- 

νοοῦντο ROM. — 8 268 τῶν ἡγεμόνων" τῆς ἡγεμονίας E. — 

8. 268 καὶ ἄρνας ἕπτά om. M. — 8. 269 ἐπεσάλπιξζον" ἐσάλπιξον 

RO. — $ 210 ἑξακοσίους" ἑξακοσίας MSP. — $ 271 ὁ βασιλεὺς 

ἐχαρίσατο om. RO. — 8 273 διέταξε" προσέταξε MSP. — 8. 275 

χαταστρέψεσϑαι futur. Hw. Ns. debetur. — 8 275 τούτους om, E. 

— 8 2717 Ὡσήης" ὡς εἴη vlg. — 8 279 ἐκ ταύτης om. RO. — 

8 980 ἐξελϑόντες" ἐξῆλθον RO. An ἐκλιπόντες Nr. — 8. 280 

τήνδε" ὃν δέ RO. — 8. 280 γώραν᾽ χώραν ταύτην vlg. — ὃ 280 

ἐτῶν M, ἔστιν ἐτῶν rell — 8. 282 τὸν “΄αυίδου — ἱΙεροβοάμου 
om. M. — 85984 Kwraíov: Κιτιέων Ns. — 8 284 ἐπὶ τούτου 
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πέμψας" de codicum lectionibus Niesius αὐτολεξεὶ ita refert: 
ἐπὶ τούτους x ὦμψας, post rovg tineae morsu duae literae ita 

evanuerunt, ut exiguae reliquiae, quae adhue cernuntur, lite- 

rarum & et Δ esse videantur, & certum est R, ἐπὶ τούτοις ἐλαμ- 

ψᾶς O, ἐπὶ τούτους πέμψας MSPLV, contra quos denuo Sala- 
manassis — insurgens Lat. Hine profectus Niesius elicuit ἐπὶ 

τούτου Σελάμψας deque ea scriptura disputavit Praef. vol. I 

p. XXXIII, ut ostenderet codicis Regii, quocum Oxoniensis fere 

conspirat, plane singularem esse praestantiam, nec tamen mihi 

persuadere potuit. Primum Salmanassar, quod Tielius inter- 

rogatus me docuit, nusquam Selampsas dicitur eaque nominis 

forma ante Niesium plane inaudita erat. Concedo sane ἐπὶ 

τούτους esse corruptum et apparet ἐπὶ τούτου restituendum esse, 

quod Niesius verissime observavit; sed in participio πέμψας 

sie absolute posito plane nulla est offensio et credo Salmanas- 
sarem bellum legato cuidam suo gerendum mandavisse, sicuti 

Babyloniorum rex facit X 8 40: πέμψας τὴν χώραν ἐλεηλάτησε, 

vel 8 99, Interpres Latinus absurde contra qwos et proprium 

nomen de suo inseruisse videtur quemadmodum itidem factum 

est in Epitome X 8 15 et VIII 8 223 in Latina versione et VII 
8 211 et alibi; nulla ars efficiet umquam ut Selampsae com- 

mentieium nomen eius auctoritate confirmetur. $i quis putat 
Menandrum ipsius Salmanassaris nomen ponere debuisse, locum 

velim accurate expendat et mutabit sat scio sententiam. Haud 

contemnendum indicium inest in 8 283, quae perplexe quidem 

scripta est, sed prima utique verba ex ipso Menandro sunt. 
Iosephi morem cognosce 18 158: μνημονεύει δὲ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 

᾿Αβράμου Βηρωσός, οὐκ ὀνομάξων. Denique bis diserte legimus, 

8 388 et 8 287, Salmanassaris nomen exstare ἐν τοῖς Τυρίων 
ἀρχείοις, idem de Menandro Iosephus adeo non affirmat, ut 

negare videatur: μαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ δήἼένανδρος. Ceterum 

Flaviana haee ἀλαζονεία est, nam ipse vult Tyriorum annales 

inspexisse videri, quos non magis legit quam tu vel ego. — 

8 285 oby: αὐτῷ οὐχ SPLV. — 8 286 ἡ τιμή Bk., τιμή vlg. — 

8 281 διακωλύσουσι" διακωλύουσι RO. — 8 287 ἀρύεσϑαι" ἀρύ- 

σασϑαι MSP. — $ 289 λοιμόν: λοιμός MSPLat. — 8 389 καὶ 
μηδεμίαν MSP V, οὐδεμίαν RO. — 8 290 διδαχϑέντες᾽" ταχϑέντες 

IosEePHvs. Il. c 
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codd., e£. Ns. Praef. vol. I p. LIX. — 8 290 ἐθρήσκευον: ϑρη- 
σκεύουσι MSP V. — $291 μεταβολήν add. καὶ συγγένειαν ROSP V, 

quae delevi. Paulo aliter Ns. sed operose Hw. Specim. p.57. 

— 8 291 εὖ πράττοντας" εὐπραγοῦντας RO V, cf. Ns. Praef, vol. I 

p. XLII. 
Libr. Decimi 8 1 &ocvoíov: βαβυλωνίων RO, quos per- 

peram Ns. sequitur. — 8 2 ἀναχωρήσειν: ἀναχωρεῖν MSP. — 

8 4 ἐν τέλει" ἐπὶ τέλει ROL V. — 8 5 αὐτόν" αὐτὸν αὐτοῖς SP, 

αὐτοῖς LV E. — 8 5 αὐτῷ ἐξέπεμψε" ἀντεξέπεμψε Nr. — 8$ ὁ 

προελϑόντες Huds., προσελϑόντες vlg. — 8 6 ἀκροάσασϑαι᾽ ἀκροᾶ- 

σϑαι SPLV. — 8 6 ἢ διὰ τοὺς --- καταγωνίσασθαι" an certe 

propter aegyptios sperans exercitum. suum. illorum solacio sub- 

levari Lat. — 8 6 ὑπ᾽" δι᾿ Cocc. — 8 6 αὐτῶν: αὐτόν SPLV, 

fortasse om. Ns. — 8 7 δηλοῦτ᾽" δηλοῦν ROM. — ξ 7 διαπα- 

ρεὶς ToU tro: διαπαρείσησϑαι τό M. — 8 8 godfew: κράξειν M. 

— 8 8 διατόρῳ᾽ διαφόρω MSPLV. — 8 8 λέγειν Df, λέγων 
vlg. — 89 ἕτοιμος — παρέχειν᾽ εἰς ἑτοιμασίαν ὑμῖν παρέχειν 

ἕτοιμός εἰμι MSP, ἑτοιμασίαν παρέχειν ὑμῖν LV. — 8 9 οἷς 
ἰσαρίϑμους" o? ἰσαρίϑμους ROM. — 8 9 δύναμιν om. RO. — 

8.9 Oo/nre* μὴ δώητε M. — 810 φανεῖται φαίνεται MSP. — 

814 ἐπανερχόμενον Ern., παρερχόμενον vlg. — 8. 15 ἀσσύριος᾽ 

σεναχήρειμος E. — 8 15 ἐπιστολάς" ἐπιστολήν E. — $ 15 δια- 

φϑερεῖν Ns., διαφϑείρειν vlg. — 8 16 πολιορχηϑήσεσθαι" ἐκ- - 

z0Ai00*191,5£60c«. Ern. — 8 16 τῷ δὲ μέλλοντι MSP, μέλλοντι 
rell, μέλλειν Ns. — 8 16 πάντων" πάντων Qv εἶναι SP, πάντων 

ἀνεῖναι LV Lat, om. rell. — 8 16 ἀδεεῖς" ἀνείς RO. — 816 

τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ Hw. Ns., τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ vlg. — $ 16 γενομένους M, 

γενομένων vlg. — ὃ 16 γεωργήσειν" ἀοργητί RO. — 8 19 καί 

suspectum Ns. — 8 17 ἐπιβολῆς D£, ἐπιβουλῆς vlg. — 8 17 evu- 

μαχίαν: συμμαχίᾳ RO. — 8 11 ἐμβαλεῖν" add. ταραχήν RO, 

ἀρχήν LV. — 8 18 ἄπραχτος — αὐτοῦ φησίν SPLV, om. RO, 

quos sequitur Ns., qui mihi quidem minime persuasit Praef. 

vol. I p. XLIII et XLVIIL — 8 18 βασιλεύς" ἱερεύς SPLV. — 

8. 18 ἐπήκοος" ὑπήκοος MV. 8 19 οὐκ — ἀλλ᾽ καί — καί 
LV. Fortasse vere contendit Ns. vol. I Praef. p. XLIX apud Hero- 

dotum II 141 insiticia esse verba rs καὶ 4ccvo(íov. — 8. 20 μαρ- 

τυρεῖ ἱστορῶν V, ἵστορεῖ rell. — 8. 20 ἦρχε ὑπῆρχε ROM. — 
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$ 20 καὶ rj Αἰγύπτῳ om. RO, add. codd. λέγων οὕτως exc. LV; 
post οὕτως lacunam indicavit Hudsonus, cf. Ns. Praef. vol.I 

p. XXXI. — 8 21 εἰς" ἐπί E. — 8 21 κατέλαβεν Zon., κατα- 

λαβών codd. — 8 21 διὰ λοιμοῦ κινδυνεύουσαν inser. Huds.; 

desunt verba in codd.; im periculo pestilentiae constitutum. Lat. 

— $ 21 γάρ inser. Huds. — $ 21 ἐνσκήψαντος MZon., ἐκπέμ- 
ψαντὸος ROSPLV, πέμψαντος E. — $ 22 μετά" περί RO. — 

8 22 βασιλείαν RO, add. εἰς rell. — 8 22 πόλιν inser. Hw. — 

8.28 ἀνετέϑη᾽ ἀνηρέϑη LVZon. — $ 23 vao: υἱῷ LV, — $ 23 

"Aoácxm: ᾿ἀράσκης Hw. — $8 23 extrema conclamata: τῶν μετ᾽ 

αὐτοὺς — Σεναχηρίβου om. Lat. — 8. 24 ἹΙεροσολύμων M, 'Tego- 

σολυμιτῶν rell. — 8 25 προσεδόκων LV et fort. Lat., προσδοκῶν 

vlg. — 8 25 οὐδέ" οὐδὲ γάρ vlg.; post φίλοι lacunam statuit 
Ns. Tentat Hw.: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὄφελος αὐτῶν ἦν. — 8 25 ὑπὸ τοῦ 

βασιλέως" τοῦ βασιλέως Nr. — $ 26 ὀδυρόμενος" ὀδυνώμενος LVE. 

— 8.30 ἱκετεύει E, ἱκέτευε vlg. — $26 χρόνον add. ΒΟ. — 8 26 

πατήρ᾽ add. τέκνων ΜΡ, — 8 27 αἰτήσεως" αἰτίας M. — $ 21 

ἔτι τε Ns. ἔτι δέ ROLV, ἔτι Μ 59. — 8 27 τὴν ἡγεμονίαν ἐκεί- 

ψου" τὴν ἡγεμονίαν ἕνεκα Hw. — 8 28 ἐπηγγελμένων M Lat., 

ἀπηγγελμένων vlg. — $ 28 πιστοῦται᾽" πιστοῦσϑαι Ern, — $ 29 

εἰπεῖν om, ROM. An forte ποῖόν τι βούλεται Nr. — 8. 29 media 
conclamata est. — $ 29 ἤϑελεν" ἤτησε E. — 8. 30 κομίζοντας E, 

κομίσοντας OP, κομίσαντας MSLV.— $ 31 παρασκευήν" κατα- 

σκευήν E. — 8 32 παρελθόντες LV, παρόντες rell. — ὃ 33 ὡς 

μετ᾽ ὀλίγον MSP, οὐ μετ᾽ ὀλίγον RO, quod Ns. probavit, μετ᾽ 

ὀλίγον E, mon post multum Lat. — $ 33 ἀπολέσοντας ROL, 

ἀπολέσαντας rell, quod miror quomodo Niesio placere potuerit. 

— $8 33 δουλεύοντας ROM, futurum est in rell. quos nunc Ns. 

sequitur. — 8 34 λυπηϑείς" δυσωπηϑείς M. — 8 34 £9vog: γένος 

MSP, gentem Lat. — 8$ 34 ovx: μή E. — 8 35 ante àv lacuna 

est sec. Ns. — $ 35 εἴτ᾽ ἀγαϑὸν εἴτε" εἴ τι RO, quod Ns. miro 

consilio probavit. — 8$ 37 τρόπῳ πρώτῳ ROLVE. — 8 38 

óuàg add. MSP Exe. Peiresc. — $ 39 ἐξυβρίσαντας Exc. Peiresc., 

ἐξυβρίζοντας codd. — 8 42 ὧν ἐπιβουλεύειν. ὧν μεταβουλεύειν 
ed. princ., et ad servitium eius et ommem cultus divini reli- 

gionem accedere Lat., ϑεῷ δὲ δουλεύειν Ns. — 8 42 vaóv: 

λαόν R. — 8 49 ἐχτίνειν SPLV, cur tandem Ns. ἐχτείνειν 
e? 
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maluit? — 8 42 παρ᾽ Ns, πρός codd. — ὃ 44 διοικησάμενος" 

διηγησάμενος RO Lat., διαιτησάμενος LV. — 8 44 πρό' πρός M. 

— 8 44 πάντων’ καὶ πάντων Ns. — 8 44 εἰσκομιδῇ inser. Cocc., 
mavulb& Ns. συγκομιδῇ. — 8 45 ἀμέλει δέ" ἀμέλει οὐδέ RO, 

ἄμελει Exc. Peiresc., ἀμεταμελήτῳ δέ Hw. — 8. 45 ἐξ ἐκείνου Exe. 
Peiresc., ἐκείνου vlg. --- & 45 λογιζόμενος" λογιξομένοις Hw., Ns. 

mire praefert λογιξομένου. — 8 46 περιγίγνεται" παραγίγνεται 

codd. — 8 49 οὗτος Nr. αὐτός vlg. — 8 49 ξηλωτής post βασι- 
λέως add. Df.; Ns. ante zfevíóov lacuna videtur esse. — 8 50 

ἄν' àv ὁ ROM, ἀνεί Ns. — 8 50 καὶ κατά" κατά SP, prob. Ns. 

— 851 σοφίᾳ οὐ σοφίᾳ V. — 8 51 καὶ τῇ — πειϑόμενος om. 

ROLV.— $51 τοῖς γὰρ νόμοις «r£. misere corrupta sunt. An 

forte κατακολούϑως et (κολάσεως) μὴ τυγχάνειν Nr. — 8 51 

τούτων SPLV, πρώτων ROM, priorum rerum Lat., προγόνων 

Ns. — 8 52 περιιών Bk., περιών vlg., περιάγων ROM. — 8 53 

ὁλοκαυτώσεις" συνήϑεις ὁλοκαυτώσεις M. — 8 54 διαπεμψάμενος" 

διαπέμψας ROM. — 8 54 ἔχοι Cocc,, ἔχει vlg. — 8 57 τῶν χρη- 

μάτων om. RO. — ὃ 5? προκομίσαντα Bk. προκομίσαντας vlg. 

— $ b7 τὰ τοιαῦτα σκεύη" τὰς φιάλας V. — 8 58 τὰς βίβλους 

αὐτῶν" αὐτῶν om. Df. — 8 59 ἐπιφανοῦς" ἐπιφανῶν LVE. — 
8 59 add. λέγειν P pr. m. — ὃ 59 αὐτοί Ns., αὐτῶν vlg. — 

$ 60 παρά sqq. corruptissima sunt, Ns. — 8. 60 ἀπέστειλεν SPL, 

ἐπέστειλεν vlg. — 8 60 ἤνεγκεν" ἐξήνεγκεν E. — 8 60 ἄν τις" 

ἄντικρυς ROL. — 8 60 γε Bk, ve vlg. — 8 60 σωφρονεῖν del. 

Ns. — 8 61 éxoícew Nr, ποιήσειν vlg. — 8 61 παϑήματα LV, 

πόάϑη rell. — $8 63 ποιήσασϑαι᾽ ἐπιποιήσασϑαι ROM. — 8 63 

πίστεις" πίστιν ROL V E. — $ 63 ϑρησκεύσειν — φυλάξειν futur, 

Ns. sunt. — 8 66 xevéxavct' κατέσκαψε M, πυρὶ παραδέδωκε 

RO. — 8 67 προφήτην᾽ προφήτην ἀχίαν LV. Non est Achias 

Antiqq. VIII 8 231. Sacra scriptura non habet nomen proprium 

3 Reg. XIII 1 coll. 3 Reg. XI 29, notante Hw. — ὃ 67 γενησό- 

μενα Coce., τὰ γενησόμενα vlg. — 8 69 τοῖς βασιλευομένοις" ταῖς 

βάσεσι λιϑίναις vel τοῖς βαϑμοῖς τοῦ τεμένους Huds., ταῖς βα- 

σιλικαῖς τοῦ τεμένους Hw. Dubito equidem. — 8 70 καὶ τήν 

codd., τήν Cocc., τὴν καί Df. — 8 10 τὸ πάσχα del. Df. — 8. 70 

τρισμυρίους" δισμυρίους RO. — 8 10 ὁλοκαύτωσιν SP, ὁλοκαυτώ- 

ματα rell. — $8 71 Ἑβραίων Nr, ἱερέων vlg., Ιουδαίων Huds. — 
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& 72 ἱερείων ἱερέων ROMP. — 8 72 ἑκάστῳ" ἑκάστου MS P V Lat, 
— 8 72 ἱερέων: hostias Lat. — 8 12 καὶ διακονουμένων om.M. 

— αὶ 74 ἀγείρας Cocc., ἐγείρας Ns. cum vlg., quod miror. — 

8 75 ἐφ᾽ o)g διεγνώκειν Nr., ἐφ᾽ οὗ διέγνωκεν vlg. — 8 76 

πεπρωμένης" add. ἀλαξονείας ROM. -- 8 77 ἐκείνης SPLV, 

ἐκεὶ RO. — 8 18 ἐπ᾿ αὐτῷ: im^ αὐτόν R. — $ 18 ἤχϑη" ἤρϑη 

Nr. — 8 78 ϑρηνητικόν" uncini sunt Ns. — 8 19 ὃς πρῶτος" 

πρῶτος SL VELat., ὡσαύτως Hw. — $8 81 ἐκ πόλεως Hw. Ns., 
καὶ πόλεως vlg. — - 81 “οβάνης" add. γεγονώς Ns. — $ 83 
τοῦτο" τό M, τῷ Ns. — $8 83 post χρημάτων lacuna sec. Ns. 

coll. 4 Reg. XXIII 35. — 8$ 84 τις om. RO. — 8 84 Εὐφράτῃ" 

add. ποταμῷ RO. — 8 85 ἀμυνούμενος" futur. Cocc. est. — 

8 85 ἐξώρμησεν" ὥρμησεν ROM. — 8 87 τοὺς lovóc(ovg: τὴν 

᾿Ιουδαίαν E. — 8 88 roíro: τετάρτῳ Ns. — β8 89 ἡμέραν om. 

RO. — 8 89 πέπρωται rjj πόλει L V E, δεῖ τὴν πόλιν ROMSP. 

— 8 89 "Iocxiuov τὸν βασιλέα" in aliis dativus est. — $ 89 ὑπ᾽ 
αὐτοῦ" add. Cocc. πέπρωται. --- 8 90 ἀκούσαντες LV, ἀκούοντες 

vlg. — ἃ 91 ἀπέγνωσαν" recesserunt Lat., κατέγνωσαν Ns. — 

8 92 ob: μή RO. — 8 93 ὄχλοις" ὅπλοις RO. — $ 94 ποιῆσαι" 

γενέσϑαι PLV. — 8 95 ἀχϑῆναι: ἀναχϑῆναι SPL. — 8$ 96 οὖν" 
add. μὴ εὑρεθέντες E. — S 96 δέχεται" add. ὁμολογίᾳ Ns. — 

8 96 οὐδέν" μηδέν E. — 8 96 μήτ᾽ — μήτε Df., μηδέ — μηδέ 

vlg. — 8 97 εἰσελθών ML, ἀπελϑών rell. — 8 97 εἰς αὐτήν" 

add. ὁ βαβυλώνιος RO. — 8 98 δέκα᾽ τρεῖς M. — $ 100 ἀπάρας" 

ἐπάρας MSPLVE, swmens Lat. — 8 101 οὐδ᾽ ἐνιαυτόν" οὐδενὶ 
αὐτῶν ROLVSP. — 8 102 δὴ κομισϑέντας" δοκιμασϑέντας M. 

— 8 103 καὶ ydo: νέοι γάρ vel καὶ γὰρ νέοι Ns. — 8 103 ὕβρι- 

ξεν" ἐξύβριξεν ROLV. — 8 104 πρός" ὡς V. — 8. 104 πολεμήσει" 

πολιορκήσει Krebs. — 8 105 συνήνει Bk., συνήδει vlg. — 8 105 

συμφέρον" συμφέρειν MSP Exc. Peiresc. — 8 105 πεπιστευκέναι" 

πεπίστευκεν Ern. — 8 106 γράψας OZon., ἀκούσας RMSPLV, 

om, ELat. — 8 106 cvugqovo?vreg: σύμφωνα LV. — 8 106 ὥστε 

5' ὡς ἢ τε Ns. — 8 107 καὶ περὶ ὧν — καταγνούς" ἠπίστησε E. 

— 8 108 εἰ --- γένοιτο Cocc., αἵ --- ἐγένοντο vlg. — ὃ 111 

πολεμήσειν" πολιορκήσειν E. — 8 111 οὺς ἀναστήσειεν Ns. quos 

— demigraverat Lat., οὔτε ἀναστήσειν codd., cf. Ns. Praef. 

vol I p. LVII. — 8 111 ἥξειν: ἀνήξειν Ns. — 8 112 παρελ- 
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Qv: προελϑών RO. — 8 113 ὑπ᾽ ἐπ᾿ ROLVE. — 8 115 συλ- 

λαβών: λαβών RO. — 8 116 ἐπολιόρκει SP V, πολιορκεῖ rell. — 

8 116 ἐνσκήψαντα" ἐνσκηψάντων ROM. — 8 117 γὰρ αὐτούς" 
παρ᾽ αὐτοῦ hO. — 8 118 ἐπιμένοι" ἐπιμενεῖ Ns. — 8 118 φύ- 
yov φεύξεται E. — $ 119 κατῃτιῶντο" καὶ ἠτιῶντο RO M, posce- 

bant Lat., ἠξίουν Ns. Praef. vol. I p. LVIIIL. — $8 119 κινδυ- 

νεῦσαι Ns., κινδυνεύσειν SPLV, pugnare Lat., om. ROM. — 

8 119 παρήνει Ns., moneret Lat, ἀπειλεῖ codd. — 8 119 φεύ- 

yew: φεύγων ROM. — 8 119 πάντας" πάντως MSPLV. — 

$121 πλήρη" πλήρου RO. — $ 121 ἰδίῳ βιαίῳ! Nr. — 8. 121 

πρό᾽ πρός Cocc. ἀπό Ns. — ὃ 121 πηλοῦ Cocc., πλήϑους codd. 

— $ 123 ἐπί Ern. ἐν vlg. — 8 123 σχοινία: σχοίνους RO, — 
8 194 τί, si quid Lat, εἴ τι Ns. — $ 124 ἐπιστρατεύσειν futur. 

Hudsono debetur. — $ 124 ὑμᾶς om. ROM. — 8 124 εὐλαβοῦμαι" 

δέδια LV, δεδιέναι E. — 8. 124 νῦν SP, νῦν γε rell. — 8$ 125 

δεδομένῃ Ns. λεγομένῃ vlg. — 8. 126 μὴ πεισϑέντα Huds. ἐμ- 

πρησϑέντα codd., coneremari Lat., ἐμπρησϑέντ᾽ ἐπιδεῖν Ns. — 

8 126 γὰρ αὐτόν" quod si mom fieret ipse Lat., αὐτὸν γάρ Hw., 

παρακούσαντα (sive ἄλλως) γὰρ αὐτόν Ns. -- S 127 γινόμενα" 

λεγόμενα ROLV. — 8 127 δεδιέναι" δέδιε ROM. — 8 1?7 

ὁμοφύλων: φίλων RM. — 8 127 κολασϑῇ" κωλυϑῇ RO, φονευϑῇ 

LVE. — 8 128 οὔτε τὰ τέκνα om. R. — $ 128 μενεῖν Df., μέ- 
vtw vlg. — 8 129 εἰ" of RO Lat. — 8 131 ἐλέχϑη συνηνέχϑη 
Ns. — 8 131 σφόδρα καί καὶ σφόδρα Ns. — 8 131 μεγάλων" 

μετὰ μεγάλων LV, faciens turres cum magnis et aedificiis et 

aggeres ingentes exaltams Lat. — 8. 131 ἤγειρε: ἀνεγείρας E. 

— 8182 μηδέ Df, μήτε vlg. — $ 132 πρὸς πάντα τά om. M. 

— 8 133 ὀξύτητος Hw. Ns., τῆς ὀξύτητος vlg. — S8 133 τὸ πλέον 

Ern., πλέον vlg. — 8 133 αἵρεσιν ROLV, ἀναίρεσιν MS P, 

quos Ns. sequitur. — 8. 133 ἀπελεχϑήσεται᾽ ἀπελεγχϑήσεσϑαι 

RVL. — 8 134 λιμοῦ" λοιμοῦ E. — 8 134 ἠκόντιζον" κατηκπόν- 

τιξον E. — ὃ 135 rig" τίς ye LV. — 8 136 rovg ἡγεμόνας" τῶν 

προσηκόντων Zon. — $ 136 καρτερᾶς᾽ num forte ᾿Ἐρωγῆς Nr. 

cf.IX 8 225. — 8 136 ἐρήμου ἐρημίας E. — 8 187 ἀλλαχόσε" 

ἀλλαχοῦ RO. — 8138 ἀμνήμονα᾽ ἀγνώμονα SPLV. — 8 138 

πρὸ τοῦ Cocc., πρόσω vlg. — 8. 140 ἐκέλευσε — ϑῦσαι MS, éxé- 
λευσὲν ἀνελεῖν καὶ τοὺς φίλους παραχρῆμα RO. — $ 140 ὁρῶντος 
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om. ROM, an forte παρόντος" Nr. — αὶ 142 καί: καὶ πάντα 

MSPLV. — $ 142 ἀπαντᾷ" ἅπαντα ROLLat. — 8 142 ἐξ αὐ- 

τῶν" αὐτῶν Cocc. — 8 143 πάντες" πάντα Ns. — 8 143 ὧν᾽ 

ἐξ ὧν vlg. Aliquid hie turbatum est. — 8 146 κατέσκαψεν 

LVE, κατέστρεψεν rel. — 8 148 τετρακισχίλια" τρισχίλια 

LVEZon., tria millia Lat. — 8 148 ὅσα δέ MSP, ὅσα μήν 

ROLV, ὅσα ys μήν Ns. — S8 150 ἤγαγεν om. RO. — 8$ 151 

καταδείξαντες" κατασχόντες Cocc. — 8 153 παῖς LVE, filius 

Lat., παῖδες ROMSP. — 8 155 'Εβραίων" ᾿Ιουδαίων M. — 8 155 

τελεῖν" τελέσειν ROMSP. — 8 156 ἐπιστείλῃ" ἐπισταλῇ RO. — 

8 157 o99" Df. οὐδέ vlg. — $8 157 ἀλλαχόσε mov: ἀλλαχοῦσε 

ποῦ L. An forte ἀλλαχοῦ γέ mov? Nr. — S8 161 εἶχεν" ἔχειν 
ROLVE. — $ 158 κατέμεινεν: κατέμεινεν εἰς ΖΙάναν vlg. — 

8 159 ἤκουσαν om. RO. — ξ 159 τοὺς ταύτην Ns., x«i τοὺς 

ταύτην vlg. — 8 161 μηδέν E, οὐδέν vlg. — 8 162 ἥν Zon., 

εἰς ἥν vlg. —- 8 162 ἀνακτίξζειν Nr., καὶ ἀνακτέξειν vlg. — 

8 162 ἀπέλυσε" add. διώ RO, διάγειν SP, διάγειν διά LVE. — 

8 163 τελεῖν Ns., τελέσειν ROMSPE. — 8 163 αὐτοί: καὶ αὐὖ- 

τοί MSP. — $ 164 χώραν" χάριν Nr. — 8 164 πέμψαι E, πέμ- 

ve» ROMSLat. πέμπειν LV. — 8. 166 ἐπιβουλήν" ἐπιβολήν V. 

— 8166 ὧν: ὡς RO. — 8 166 ὥσϑ᾽ ὅν Df, àc9" ᾧ Huds., ὃς 

τό LV, ὡς τῶ rell — 8 166 αὐτόν Df. αὐτὸν δέ vlg. — 8 167 

ἀλλ᾽ si ἀλλά RO. — 8 τότ διαφϑεῖραι: φϑεῖραι ROSPE. — 

8 168 τῶν ἡγεμόνων" ἡγεμόνες LV. — 8 170 ὡς πρός Ns., quasi 

ad Lat, πρός codd, πρὸς τόν E. — 8 170 αὐλήν" αὔλειον Ns., 

αὕλιον E. — 8 171 παραδῶσιν" παραδώσειν ROSPL. — 8 171 

ἐσθῆτα᾽ ἐσϑῆτας SLat Zon. — 8 172 ἀφικνεῖται" ὥρμησε E. — 
8 175 &vécocsv: διέσωσεν E. — 8 175 ὑπέμεινεν SP, ἐπέμενεν 

RO, ἐπέμεινεν vlg. — 8 176 ὄντων" ὄντες E. — 8$ 116 βουλῆς" 
συμβουλῆς RO. — 8 176 τοῦ LV, τούτου ROSP. — 8 177 

ταῦτα" ταὐτά Ns. — 8 178 παϑόντας" πεπονθότας ROM. — 

8 179 συμβουλίας" συμμαχίας SP. — 8.180 ἀποκτενεῖ" ἀποκτείνει 

ROL. — $180 ἄξει: ἀπάξει Zon. — 8 181 ἐπολέμησε" ἐπολέ- 

utu E. — 8 182 καταστρεψόμενος αὐτὴν καί: καὶ καταστρεψά- 

μενος αὐτήν E. — ξ 183 δὶς ἐλϑόν" διελθών ME, εἰσελϑὼν δέ 

RO, transisse Lat. μετενεχϑέν Zon. — 8 183 ὁ τῶν Coce.,, τῶν 

vlg., sed collationes Haverk. faciunt ut interdum de diligentia 
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Niesii dubitem. — 8 184 ἀντ᾽ αὐτῶν ἐν αὐτῶ E. — 8 184 εἰς 

jv: ἐν 3 E. — $ 184 οὐδέν: οὐδὲ ἕν E. — 8. 184 vaóg' λαός 

ROMSP. — 8 185 ὅσος SP, ὅς rell, ὅστις E. — 8 185 διελη- 

λύϑει Ns., ἐληλύϑει vlg. — 8 186 Ιουδαίων" δέκα Ἰουδαίων M. 

— $ 187 τῶν ἄλλων: ἄλλων ROM. — $ 187 κατεστρέψατο" 

κατέστρεψε E. — 8 18" ἐξεδίδασκε om. Lat. fort. recte sec. Ns. 

— $188 μετωνόμασε" ἐπωνόμασε RO. — 8 189 βασιλεύς" add. 

ἐκδιδάσκων τὰ τῶν χαλδαίων γράμματα Exc. Peiresc, — 8 189 

τῶν γραμμάτων om. RO. — $ 190 ἐμπεπιστευμένῳ᾽ ἐπιτετραμ- 
μένω LV E. — $ 192 μεταβαλούσης" praes. est in RO. — 8 192 

ἔτι" ἔτι τῶν L. --- ὃ 192 ἀνάγειν Ns., ἄγειν codd., διάγειν E. 

— 8 193 οὐδέν om, ROExc. Peiresc. — 8 194 ἐλωβῶντο' ἐλω- 
βοῦντο LV, ἐφέλκοντο ROM. — 8 194 τροφῆς᾽ τρυφῆς LV. — 

8 194 αὐτήν om. O, ἐναντίαν Ns. — 8 194 Ἑβραίοις" βαρβά- 

ροις LE, barbaros Lat, — 8$ 195 σημαίνει E, τὸ σημεῖον codd., 

τὸ σημαινόμενον Cocc. — 8 196 αὐτός E, αὐτοῖς codd. — 8 196 

σημαινόμενον Zon. Cocc., σημεῖον vlg. — $ 196 ὑπισχνουμένων E, 

ὑποσχομένων vlg., ὑποσχομένου R. — ὃ 198 καὶ ταύτῃ" om. 

Lat. recte ut videtur Ns. — 85. 198 διὰ ταύτης SP, δι᾽ αὐτῆς 

vlg. — 8 199 σῶσαι MSPExc. Peiresc., γνωρίσαι ROLV, ἐλεῆ- 
σαι E. — 8 199 συναπολέσϑαι" συναπολέσαι RO. — 8 201 τὸ 

vt8vdvow τῷ τεϑνάναι M. — - 8 203 μηδενός" μὴ δὲ ἕνός M. — 

8 203 αὐτῷ" αὐτό RLV. — 8.208 0 ϑεός" φησὶν ὁ ϑεός M. -- 

8. 203 ἐμῆς" ἐμαυτοῦ LV. — 8 204 ἐφρόντιξον" ἐφρόντισε E. — 

8 204 παρ᾽ αὐτῶν" παρ᾽ ἀνθρώπων Exc.Peiresc. — 8. 205 κατα- 

κοιμηϑέντι" κοιμηϑέντι RO. — 8 207 εἶδες om. ROM. — 8 207 

i£: ἀπό LV E. — 8 207 καταβαλόντα᾽ καταλαβόντα ROSPExc. 

Peirese, — 8. 207 συντρῖψαι" συνϑρύψαι ROM. — 8 207 τὸν 

δέ: ὡς τὸν μέν ROM. — 8 207 σφοδροτέρου" σφοδροῦ E. — 

8 208 βασιλέων" βασιλειῶν E. — ὃὅ 210 ἀκριβείας: ἀληϑείας 

PLVE. — 8 210 zt ££ LV. — 8. 212 τοιᾶσδε Exc. Peiresc., 

τοιαύτης codd. — 8 213 zzó/o: add. “]Ιεηρὰ καλουμένῳ m. 9 P. 

— 8$ 213 ἐμβληϑήσεσϑαι" ἐμβληϑῆναι ROSPZon. — 8 214 oi: 
μή SPExc. Peirese. — ὃ 215 οὐ γάρ — αὐτῶν" om. ROM. — 

8 215 τοῦ μηδέν V, τῷ μηδέν rell. — $ 218 κατασκευάσαντος E, 

παρασκευάσαντος codd. — 8 218 περὲ rà»: τῶν LV. — 8. 218 

Ελλάδα: Ἑλληνίδα LV. — 8 218 ἀφαιρῶν Ns., ἀφαιρεῖν codd. 
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— 8219 εὐτυχέστερος᾽ εὐψυχέστερος RO. — $ 220 Locum Berosi 
(8 220—226) iteravit Iosephus cont. Apion. I 19sq., inde Eu- 

sebius sumsit totum Chronic. I p. 45 sqq. et partem (8 221—222) 

praep. evang. IX 40; ex Eusebio Syncellus p. 416 sqq. Ns. — 

8 320 £v dixe ἔτι ἐν ἡλικίᾳ c. Apion. — 8 221 ἐξ ἀρχῆς c. 
Apion., ἐκ ταύτης τῆς ἀρχῆς codd., ἐξαῦϑις Euseb., ἐξ αὐτῆς 
Gutschmid. — 8 221 ἐποιήσατο" ἐποίησεν c. Apion. — 8 221 

κατὰ τοῦτον C. ÀÁpion, κατ᾽ αὐτόν vlg. — $ 222 βαρυτάτης V 

contr. Apion, βαϑυτάτης ROSPL. — $ 223 παραλαβών" κατα- 

λαβών c. Apion. — $ 223 διατηρουμένην" διοικουμένην SP. — 

8 293 ὁλοκλήρου" ἐξολοκλήρου c. Apion. — $ 223 ἀποδεῖξαι" 

ἀποδείξαι RSP. — 8 224 ἑτέραν καταχαρισάμενος" ἕτέραν c. 
Apion., ἕτερα vlg., καταχειρισάμενος O, καταχρησάμενος LV, 

contulit Lat., προσχαρισάμενος c. Apion., προσκαταχρησάμενος 

Sync., προκαϑιδρυσάμενος Gutschmid. — $ 224 ἀναγκάσας" ἀνα- 

καινίσας SP, prisca reparavit Lat., ἀναχώσας Gutschmid. — 

& 924 ἀναστρέφοντας c. Apion., ἀναστρέψαντας RO, ἀναστρέψας 
SP, ἀποστρέφοντας Ern. — 8 224 κατασκευάξειν om. RO. — 

8 224 περιεβάλετο ed. princ., ὑπερεβάλετο ROSPV c. Apion,, 

ὑπερεβάλλετο L, erexit Lat. — 8 925 τούτων δὲ — πλίνϑου c. 
Apion, τούτων δὲ τῆς ὀπτῆς πλίνϑου vlg. — $ 2925 τὴν λοιπήν᾽ 

τὴν πόλιν καὶ τὴν λοιπήν RO. — 8 225 περρισσὸν --- λέγειν" 

μακρὰ δ᾽ ἴσως ἔσται ἐάν τις ἐξηγῆται c. Apion. -- 8 295 πλὴν 

ὡς ὄντα Df., πλησίον τὲ τὰ RO, πλὴν ὅσον τὲ τά LV, verum 

tamen hoc sciendum quia dum essent Lat., πλὴν ὄντα γε ὑπερ- 

βολὴν ὡς c. Apion, πλὴν ὄντα ὑπερβολῇ Sync. — 8 226 λίϑινα᾽ 

λίϑινα ὑψηλά c. Apion. — 8 226 καταφυτεύσας᾽ add. δέ Ns. — 

8 926 οἰκείας" ὀρείας c. Apion. — 8 227 δι᾽ ἧς" δι᾽ ὧν Cocc. 

— 8 297 ὑπερβεβηκότα" ὑπερβεβληκότα Ns. — 8 229 ἐπὶ τῶν" 

ἔντιμον ἐπὶ τῶν 9m. P. — $ 229 βασιλείων SPLVE, βασι- 

λέων R. — 8 229 ᾿Ιεχονέᾳ cf. Ns. Praef. vol. I p. XXXI. — 8$ 232 

πολιορκουμένῳ αὐτῷ E, πολιορχουμένων rovs vlg. — 8 232 δει- 

πνῶν᾽ add. καὶ πίνων M, evan. R. — $ 232 καὶ πρός" καὶ γυρῶ E, 

καὶ ἀργυρῶ εἰς O, καὶ ἄργυρος tig L, καὶ σκευῶν ἣν πολὺς ἄρ- 

γυρος εἰς V, evan. R. — 8 233 εἰς τόν SPLVE, πρὸς τόν RO, 

τόν Ns. — 8. 284 τοῦτο τὸ γένος" τούτου τοῦ γένους Ns. — 8 235 

ποιήσαντι" ποιήσοντι E. — 8 236 ἔτι μᾶλλον" ἐπὶ μᾶλλον E. — 

IosrePHvs. II. qut 
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8 236 γραμμάτων" πραγμάτων RO, uti et 8 238. — ξ 937 εὑ- 
ρεῖν" ἐξευρεῖν LV E, — 8 240 ἐνδύσασϑαι SP, ἐνδεδύσϑαι rell. 

— 8 940 περὶ τὸν αὐχένα᾽ περιαυχένιον Ns. — 8$ 241 μηνύσειν 

2m. P Ern, μηνύειν ROSLVE, significaturum se esse Lat., μη- 
νύει Df. — 8 241 ὕβρεις" παροινίας E. — ξ 241 φύσιν" τέχνην V. 

— 8 243 γεγραμμένων" προγεγραμμένων ROSL. — 8 243 γράμ- 

uero γεγραμμένα LV E. — 8 243 τούτῳ Df, τοῦτο codd. E.— 
8 245 ἔλεγεν om. Lat, del. Coce. — ξ 9248 φράσαντος" φήσαν- 

τος E. — S8 246 παρέσχετο — ἀνάγκης" παρέσχετο SP, παρέσχε 

τό rell, τὴν uiv — καϑαίρεσιν c. ras. 37 litt. m. 2P, τὸ μὲν ἐφ᾽ 
oig δοϑήσονται λογιξόμενος ἴδιον αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνάγκης rell, 

xul τῆς ἀνάγκης om. Lat, πεπρωμένης add. SPLV. Cf. Praef. 
Ns. vol. I p. XLVII. — ξ 246 προφητεύσαντος — ἐκπλήρωσιν" 

c. ras, 24 litt. m. 2P, προφητεύσαντος εἶναι, τὰ δὲ ὡμολογημένα 
vlg.— 8 249 μεταδιδούς" μεταδούς LV E. — $ 249 Ζαρεῖος" add, 

εἰς ταύτην SPL, εἰς αὐτήν rell, om. V. — 8 350 τὸ ϑεῖον" add. 

πεπιστευμένος τσ. del. Df. — $251 αἴσχιστον" αἴσχιστος LV.— 

8 251 δοκοῦν Cocc. δοκῶν ed. princ. δοκεῖν codd. — ξ 251 δὸ- 

ϑείη" ποιοίη Cocc. — 8 951 καλῶς τι προσλαβεῖν" καλῶς πρὸς 

τὸ λαβεῖν vlg., καλῶν πρός τινός τι λαβεῖν Cocc. — ξ 254 προ- 

τίϑησι" προστίϑησι ROL. — 8 256 καὶ τοῦτ᾽ ἡμερώτερον" αὐτὸς 

τοῦτο ποιεῖ μόνος καί E, εὐσέβειαν L, ἀσέβειαν rell, post δια- 

τήρησιν lacuna sec. Hw., sed propter custodiam fieret praecepto- 

rum, ille contemnens praecepta ad suum oraret deum; credentes 

etenim, quia propter magnum favorem, quo eum Darius diligebat 

etiam illorum decreta contemnens Daniheli veniam daret, in hoc 

potius habentes invidiam magis instabant et nulla mansuetudine 

recedebant Lat. — 8 257 ἧς" 5 RO, 5 Ns. — 8 257 νέμειν" νε- 

uti Lat. fort. recte Ns. — 8 259 ὑπακούσαντος Ibbetson., ἐπα- 
κούσαντος vlg. — 8 261 προσέξουσιν V, προσήξουσιν ROL, 

προσάξουσιν P, προσϑίξουσιν E, προσψαύσουσι Zon., accederent 

Lat. — $8 262 διεσπάραττον- διεσπάραξαν E. — ὃ 262 ἐμπε- 

πλησμένους PLV, πεπληρωμένους ROS. — 8 263 ἔπεμψε" διέ- 

πεαψε RO. — 8 263 πᾶν LV E, πάντων rell. — 8 264 ὑπὸ δόξης 

SPLV, ἐπὶ δόξη RO. — ξ 264 ἐχπρεπέστατον SP, εὐπρεπέστα- 
τον rell — ξ 265 πολιοῦται᾽ παλαιοῦται SPLV Lat. — 8 266 

ἅπαντα ἀπαντᾷ Ns, cf. Praef. vol. I p. XXXIV. — $ 266 ὡς 
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ἕνέ τινι τῶν μεγίστων" ὡς ἔνι μάλιστα Ns. — 8 266 ηὐτυχήϑη 
προφητῶν om. RO. — ξ 301 καταλέλοιπεν" κατέλιπεν E. — 368 

ὄχλοις" ἄλλοις LV. — 8 268 ἀποφέρεσθϑαι" ἀποφαίνεσϑαι RO. 

— 8 269 αὐτοῦ γινομένου Huds., αὐτὸν γενόμενον vlg. — 8 269 

ἐξέλθοι Huds., ἐξῆλϑεν vlg. — 8 269 καταλειφϑείη" κατελεέ- 
φϑη E. — $ 269 ταραχϑείς" ταρραχϑείς S, καταραχϑείς et κα- 

ταρραχϑείς P, καταταραχϑείς Hw. — ξ 210 ἀναστάντι δ᾽ δ᾽ 

deest ap. Chrysost. adv. Iud. V 8. — 8 270 χριόν- add. ἐσήμαινε 
codd., ἐσήμαινεν ἰδεῖν E, κριὸν μέγαν Chrysost. — 8 210 κυρέ- 

ξαντα Huds., ῥήξαντα ROSPLVE, κυρήξαντα 2 m.P, πλήξαντα 

Chrysost., impetitum Lat., κορύψαντα ΒΚ. — 8 271 ἄλλα add. 
Chrysost. — 8 271 αἵρήσειν SPLVE, ἀναιρήσειν Ὁ. — 8 211 

συγχεῖν" συλήσειν Chrysost. — 8 271 τὰ περί om. Chrysost. — 

8 271 γενέσϑαι om. LVE. — 8272 τούτων yo: τὸν μέλλοντα 

τούτων Chrysost. — $ 213 παραλήψεται" ἀφαιρεϑήσεται Chrysost. 

— 8$ 914 τὴν — ἀἐναβλάστησιν" τῇ — ἀναβλαστήσει Ns. — 8 214 

τεττάρων" τεσσάρων βασιλέων SP, quatuor cornuorum Lat. — 
$2174 τὴν — ἀποστροφήν" τῇ — ἀποστροφῇ Ns. — ὃ 274 τοὺς 

διαδόχους" τῶν διαδόχων Chrysost. — S 274 γενήσεσθαι Ns., 

γενέσθαι codd., ἔσεσϑαι Chrysost. — 8 275 τινά" ἕνα τινά Chrysost. 

— 8 975 κατ᾽ αὐτούς Chrysost., κατὰ τούτους codd. — 8 275 

πολιτείαν" βασιλείαν E. — ξξ 216 εἶδεν" sims Chrysost. — 8 516 

τὸν αὐτὸν --- ἐρημωθήσεται om. Lat. fort. recte Ns. — ξ 276 
τρόπον᾽ χρόνον L V E. — 8 276 αἱρεϑήσεται --- ναός acc. e Chrysost. 
— & 917 δείξαντος" διδάξαντος V. — S8 971 κατέλιπεν" κατέ- 

λειψεν vlg. — 8 218 φροντιστοῦ SPLVE, ἀφρόντιστον O, sine 

cura aliqua Lat. — 8. 219 ὑπό Ns., ἀπό vlg. — 8 219 φορᾶς 

SPLVE, συμφορᾶς O. — 8 281 ἀνέγνων" διέγνων LV. — Cete- 

rum libri IX et X non integri mihi superesse videntur, sed pas- 

sim in brevius contracti. 
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BIBAOZ EKTH. 

(15 “αβόντες δ᾽ οἵ Παλαιστινοὶ τὴν τῶν πολεμίων 1 

κιβωτὸν αἰχμάλωτον. ὡς προειρήχαμεν μικρὸν ἔμπρο- 

σϑεν. εἰς 'άξωτον ἐκύμισαν πόλιν. καὶ παρὰ τὸν αὐτῶν 

θεὸν ὥσπερ τι λάφυρον (“αγὼν δ᾽ οὗτος ἐκαλεῖτο) 

τιϑέασι. 2) τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ πάντες. ὑπὸ τὴν τῆς 

ἡμέρας ἀρχὴν εἰσιόντες εἰς τὸν ναὺν προσκυνῆσαι τὸν 

ϑεὸν αὐτῶν. ἐπιτυγχάνουσιν αὐτῷ τοῦτο ποιοῦντι τὴν 

κιβωτόν" ἔχειτο γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς ἀποπεπτωκὼς τῆς βά- 

σεως. ἐφ᾽ ἧς ἑστὼς διετέλει. καὶ βαστάσαντες πάλιν 

ἐφιστᾶσιν αὐτὸν ἐπὶ ταύτης. δυσφορήσαντες ἐπὶ τῷ 

γεγενημένῳ. πολλάκις δὲ φοιτῶντες παρὰ τὸν Ζ΄αγῶνα 

καὶ καταλαμβάνοντες ὁμοίως ἐπὶ τοῦ προσκυνοῦντος 

τὴν κιβωτὸν σχήματος κείμενον. ἐν ἀπορία δεινῇ καὶ 

συγχύσει καϑίσταντο. (Ὁ) καὶ τελευταῖον ἀπέσκηψεν 

εἰς τὴν τῶν ᾿ἀζωτίων πόλιν καὶ τὴν χώραν αὐτῶν φϑο- 

ρὰν τὸ ϑεῖον χαὶ νόσον. ἀπέϑνησκον γὰρ ὑπὸ δυσεν- 

τερίας. πάϑους χαλεποῦ καὶ τὴν ἀναίρεσιν ὀξυτάτην 

ἐπιφέροντος πρὶν ἢ τὴν ψυχὴν αὐτοῖς εὐθανάτως ἀπο- 

λυϑῆναι τοῦ σώματος. τὰ ἐντὸς ἀναφέροντες [ἐξεμοῦν.- 

30 reg] διαβεβρωμένα xci παντοίως ὑπὸ τῆς νόσου διε- 

φϑαρμένα. τὰ δ᾽ ἐπὶ τῆς χώρας μυῶν πλῆϑος ἀνελϑὸν 

SEI ΞΞ t Reg. ΥἹ. 
IosePHvs. Il. 1. 
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[τῆς γῆς] κατέβλαψε. μήτε φυτῶν μήτε καρπῶν ἀπο- 

σχόμενον. {45 ἐν δὴ τούτοις ὄντες τοῖς κακοῖς of 

᾿Δζώτιοι καὶ πρὸς τὰς συμφορὰς ἀντέχειν οὐ δυνάμενοι 

συνῆκαν ἔκ τῆς κιβωτοῦ ταύτας αὐτοῖς ἀνασχεῖν. καὶ 

τὴν νίκην καὶ τὴν ταύτης αἰχμαλωσίαν οὐκ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ 

γεγενημένην. πέμπουσιν ovv πρὺς τοὺς ᾿“σκαλωνίτας. 

ἀξιοῦντες τὴν κιβωτὸν αὐτοὺς παρὰ σφᾶς δέξασϑαι. 

(D» τοῖς δ᾽ οὐκ ἀηδὴς ἡ τῶν fotíov δέησις προσ- 

ἔπεσεν, ἀλλ᾽ ἐπινεύουσι μὲν αὐτοῖς τὴν χάριν, λαβόν- 

τες δὲ τὴν κιβωτὸν ἐν τοῖς ὁμοίοις δεινοῖς κατέστησαν" 

συνεξεκόμισε γὰρ αὑτῇ τὰ τῶν ᾿Αζωτίων [ἡ κιβωτὸς] 

πάϑη πρὸς τοὺς ἀπ᾽ ἐκείνων αὐτὴν δεχομένους. xal 

πρὸς ἄλλους παρ᾽ αὑτῶν ἀποπέμπουσιν ᾿“σκαλωνῖται. 

(6» μένει δ᾽ οὐδὲ παρ᾽ ἐκείνοις" ὑπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν 

παϑῶν ἐλαυνόμενοι πρὸς τὰς ἐχομένας ἀπολύουσι πό- 

À&tg. καὶ τοῦτον ἐχπεριέρχεται τὸν τρόπον τὰς πέντε 

τῶν Παλαιστινῶν πόλεις ἣ κιβωτός. ὥσπερ δασμὸν 

ἀπαιτοῦσα παρ᾽ ἑκάστης τοῦ πρὺς αὐτὰς ἐλϑεῖν, ἃ δι᾽ 

αὐτὴν ἔπασχον. 

(1) ἀπειρηκότες δὲ τοῖς κακοῖς οἱ πεπειραμένοι. 

x«l τοῖς ἀκούουσιν αὐτὰ διδασκαλία γενόμενοι τοῦ μὴ 

προσδέξασϑαι τὴν κιβωτόν ποτὲ πρὸς αὑτοὺς ἐπὶ τοιούτῳ 

μισϑῷ καὶ τέλει. τὸ λοιπὸν ἐξήτουν μηχανὴν καὶ πό- 

gov ἀπαλλαγῆς αὐτῆς. (ὃ) καὶ συνελθόντες οἱ ἐκ τῶν 
, , M , ^ 3 , M 

πέντε πόλεων ἄρχοντες. Γίττης καὶ ᾿Ακκάρωνος xci: 

᾿Ἰσκάλωνος, ἔτι δὲ Γάζης καὶ Atórov, ἐσκόπουν τί δεῖ 

ποιεῖν. χαὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐδόκει τὴν κιβωτὸν ἀπο- 

πέμπειν τοῖς οἰκείοις. ὡς ὑπερεχδικοῦντος αὐτὴν τοῦ 

ϑεοῦ καὶ συνεπιδημησάντων αὐτῇ διὰ τοῦτο τῶν δεινῶν 

καὶ συνεισβαλόντων μετ᾽ ἐκείνης εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν. 

Sa d Reg. V X. 
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(95 ἦσων δ᾽ of λέγοντες τοῦτο uiv μὴ ποιεῖν. μηδ᾽ 

ἐξαπατᾶσϑαι τὴν αἰτίαν τῶν κακῶν εἰς ἐκείνην ἀνα- 

φέροντας" οὐ γὰρ ταύτην εἶναι τὴν δύναμιν αὐτῇ καὶ 

τὴν ἰσχύν" οὐ γὰρ ἄν ποτ᾽ αὐτῆς κηδομένου τοῦ ϑεοῦ 

5 ὑποχείριον ἀνθρώποις γενέσϑαι. ἡσυχάζειν δὲ καὶ 

πράως ἔχειν ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι παρήνουν. αἰτίαν 

τούτων οὐκ ἄλλην ἢ μόνην λογιζομένους τὴν φύσιν. 

ἣ καὶ σώμασι καὶ γῇ καὶ φυτοῖς καὶ πᾶσι τοῖς ἐξ αὐτῆς 

συνεστῶσι κατὰ χρόνων περιόδους τίκτει τοιαύτας μετα- 

19 βολάς. {105 νικᾷ δὲ τὰς προειρημένας γνώμας ἀνδρῶν 

ἔν τε τοῖς ἐπάνω χρόνοις συνέσει καὶ φρονήσει δια- 

φέρειν πεπιστευμένων συμβουλία. καὶ τότε μάλιστα 

δοξάντων ἁρμοζόντως λέγειν τοῖς παροῦσιν. οἱ μήτ᾽ 

ἀποπέμπειν ἔφασαν δεῖν τὴν κιβωτὸν μήτε κατέχειν, 

15 ἀλλὰ πέντε μὲν ἀνδριάντας ὑπὲρ ἑκάστης πόλεως χρυ- 

σοῦς ἀναϑεῖναι τῷ ϑεῷ χαριστήριον. ὅτι προυνόησεν 

αὐτῶν τῆς σωτηρίας καὶ κατέσχεν ἐν τῷ βίῳ διωκο- 

μένους ἐξ αὐτοῦ παϑήμασιν οἷς οὐκέτ᾽ ἦν ἀντιβλέψαι, 

τοσούτους δὲ τὸν ἀριϑμὸν μῦς χρυσοῦς τοῖς κατανεμη- 

30 ϑεῖσιν αὐτῶν καὶ διαφϑείρασι τὴν χώραν ἐμφερεῖς" 

{11} ἔπειτα βαλόντας εἰς γλωσσόκομον αὐτοὺς καὶ ϑέν- 

τας ἐπὶ τὴν κιβωτόν. ἅμαξαν αὐτῇ καινὴν κατασκευάσαι. 

καὶ βοῦς ὑποζξεύξαντας ἀρτιτόκους, τὰς μὲν πόρτεις 

ἐγκλεῖσαι καὶ κατασχεῖν. μὴ ταῖς μητράσιν ἐμποδὼν 

35 ἑπόμεναι γένωνται, πόϑῳ δ᾽ αὐτῶν ὀξυτέραν ποιῶνται 
τὴν πορείαν. ἐκείνας δ᾽ ἐξελάσαντας τὴν κιβωτὸν φε- 

ρούσας ἐπὶ τριόδου καταλιπεῖν. αὐταῖς ἐπιτρέψαντας 

ἣν βούλονται τῶν ὁδῶν ἀπελθεῖν" (195 κἂν μὲν τὴν 
Ἑβραίων ἀπίωσιν καὶ τὴν τούτων χώραν ἀναβαίνωσιν, 

80 ὑπολαμβάνειν τὴν κιβωτὸν αἰτίαν τούτων τῶν κακῶν" 

810 — 1 Reg. VI 4. 
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em 
ἂν δ᾽ ἄλλην τράπωνται. μεταδιώξομεν αὐτήν ἔφασαν, 

᾿μαϑόντες ὅτι μηδεμίαν ἰσχὺν τοιαύτην ἔχει." 

8 (185 ἔκριναν δ᾽ αὐτὰ καλῶς εἰρῆσϑαι. καὶ τοῖς 

ἔργοις εὐθὺς τὴν γνώμην ἐκύρωσαν. καὶ ποιήσαντες 

μὲν τὰ προειρημένα προάγουσι τὴν ἅμαξαν ἐπὶ τὴν ὃ 

τρίοδον καὶ καταλιπόντες ἀνεχώρησαν" τῶν δὲ βοῶν 

τὴν ὀρϑὴν ὁδὸν ὥσπερ ἡγουμένου τινὸς αὐταῖς ἀπιου- 

σῶν. ἠκολούϑουν οὗ τῶν Παλαιστινῶν ἄρχοντες. ποῦ 

ποτὲ στήσονται καὶ πρὸς τίνας ἥξουσι βουλόμενοι μα- 

ϑεῖν. (145 κώμη δέ τις ἔστι τῆς Ἰούδα φυλῆς, Βηϑ- 

σάμη τοὔνομα" εἰς ταύτην ἀφικνοῦνται αἵ βόες. καὶ 

πεδίου μεγάλου καὶ καλοῦ τὴν πορείαν αὐτῶν ἐχδεξα- 

- 0 

μένου παύονται προσωτέρω χωρεῖν. στήσασαι τὴν ἅμαξαν 

αὐτόϑι. ϑέα δ᾽ ἦν τοῖς ἐν τῇ κώμῃ. καὶ περιχαρεῖς 

ἐγένοντο: ϑέρους γὰρ ὥρα πάντες ἐπὶ τὴν συγκομιδὴν 

τῶν χαρπῶν ἐν ταῖς ἀρούραις ὑπάρχοντες. ὡς εἶδον 

n 5 

τὴν κιβωτόν. ὑφ᾽ ἡδονῆς ἁρπαγέντες καὶ τοὔργον ἐκ 

τῶν χειρῶν ἀφέντες ἔδραμον εὐϑὺς ἐπὶ τὴν ἅμαξαν. 

(155 x«l χαϑελόντες τὴν κιβωτὸν xci τὸ ἄγγος ὃ τοὺς 

ἀνδριάντας εἶχε καὶ τοὺς μῦς. τιϑέασιν ἐπί τινος πέ- 30 

τρας. ἥτις ἦν ἐν τῷ πεδίῳ. καὶ ϑύσαντες λαμπρῶς τῷ 

ϑεῷ καὶ κατευωχηϑέντες τήν 9 ἅμαξαν καὶ τοὺς βοῦς 

ὡλοκαύτωσαν. καὶ ταῦτ᾽ ἰδόντες οὗ τῶν Παλαιστινῶν 

ἄρχοντες ἀνέστρεψαν ὀπίσω. 

4 16» ὀργὴ δὲ καὶ χόλος τοῦ ϑεοῦ μέτεισιν ἕβδο- 
μήκοντα τῶν ἐκ τῆς Βηϑσάμης κώμης οὺς οὐκ ὄντας 

το mi 

ἀξίους ἅψασθαι τῆς κιβωτοῦ (ἱερεῖς γὰρ οὐκ ἦσαν) 

x«l προσελϑόντας αὐτῇ βαλὼν ἀπέκτεινεν. ἔκλαυσαν 

δὲ ταῦτα παϑόντας αὐτοὺς οἵ κωμῆται, καὶ πένϑος ἐπ᾽ 
αὐτοῖς ἦραν οἷον εἰχὺς ἐπὶ ϑεοπέμπτῳ κακῷ. καὶ τὸν 30 

515 ΞΞ ΤῊΡΡ SV» 
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ἴδιον ἕκαστος ἀπεϑρήνει. 411) τοῦ τε μένειν τὴν 

κιβωτὸν παρ᾽ αὐτοῖς ἀναξίους ἀποφαίνοντες αὑτούς, 

πρὺς τὸ κοινὸν τῶν Ἑβραίων πέμψαντες ἐδήλουν ἀπο- 

δεδόσϑαι τὴν κιβωτὸν ὑπὸ τῶν Παλαιστινῶν. κἀκεῖνοι 

γνόντες τοῦτ᾽ ἀποκομίζουσιν αὐτὴν εἰς Καριαϑιαρίμαν. 

γείτονα πόλιν τοῖς Βηϑσαμίταις. (18) ἔνϑα τινὸς 

“ευίτου τὸ γένος. ᾿Δἀμιναδάβου. δόξαν ἔχοντος ἐπὶ 

δικαιοσύνῃ καὶ ϑρησκείᾳ καταβιοῦντος, εἰς τὴν οἰκίαν 

σι 

τὴν κιβωτὸν ἤγαγον. ὥσπερ εἰς πρέποντα τῷ ϑεῷ τόπον- 

10 ἐν ᾧ κατῴχει δίκαιος ἄνϑρωπος. ἐθεράπευον δὲ τὴν κι- 

βωτὸν o( τούτου παῖδες. καὶ τῆς ἐπιμελείας ταύτης ἕως 

ἐτῶν εἴχοσι προύστησαν" τοσαῦτα γὰρ ἔμεινεν ἐν τῇ 

Καριαϑιαρίμᾳ., ποιήσασα παρὰ τοῖς Παλαιστινοῖς μῆνας 

τέτταρας. 

A σι (19» τοῦ δὲ λαοῦ παντὸς ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ. xe 
ὃν εἶχεν ἡ τῶν Καριαϑιαριμιτῶν πόλις τὴν κιβωτόν. 

ἐπ᾿ εὐχὰς καὶ ϑυσίας τραπέντος τοῦ ϑεοῦ καὶ πολλὴν 
ἐμφανίζοντος τὴν περὶ αὐτὸν ϑρησκχείαν καὶ φιλοτι- 

μίαν. ὃ προφήτης Σαμούηλος ὁρῶν αὐτῶν τὴν προϑυ- 

30 μίαν. ὡς εὔκαιρον πρὸς οὕτως ἔχοντας εἰπεῖν περὶ 

ἐλευϑερίας καὶ τῶν ἀγαϑῶν τῶν ἐν αὐτῆ, χρῆται λόγοις 

οἷς Gero μάλιστα τὴν διάνοιαν αὐτῶν προσάξεσϑαι καὶ 

πείσειν. (20) ᾿ἄνδρας᾽ γὰρ εἶπεν, “οἷς ἔτι νῦν βαρεῖς 

μὲν πολέμιοι Παλαιστινοί, ϑεὸς δ᾽ εὐμενὴς ἄρχεται 
35 γίνεσϑαι καὶ φίλος. οὐκ ἐπιϑυμεῖν ἐλευϑερίας δεῖ 

μόνον. ἀλλὰ καὶ ποιεῖν δι’ ὧν ἂν ἔλθοι πρὸς ἡμᾶς, 

οὐδὲ βούλεσϑαι μὲν ἀπηλλάχϑαι δεσποτῶν. ἐπιμένειν 

δὲ πράττοντας ἐξ ὧν τοιοῦτοι διαμενοῦσιν. «21. ἀλλὰ 

γίνεσϑε δίκαιοι. καὶ τὴν πονηρίαν ἐχβαλόντες τῶν ψυ- 

80 χῶν καὶ ϑεραπεύοντες αὐτὴν ὅλαις ταῖς διανοίαις 

817 — 1 Reg. VI 20. 
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προστρέπεσϑε τὸ ϑεῖον καὶ τιμῶντες διατελεῖτε. ταῦτα 

γὰρ ὑμῖν ποιοῦσιν ἥξει τἀγαϑά, δουλείας ἀπαλλαγὴ 

καὶ νίκη πολεμίων. ἃ λαβεῖν o09' ὕπλοις οὔτε σωμά- 

τῶν ἀλκαῖς οὔτε πλήϑει συμμάχων δυνατόν ἐστιν" οὐ 

γὰρ τούτοις Ó ϑεὺς ὑπισχνεῖται παρέξειν αὐτά, τῷ δ᾽ 

ἀγαϑοὺς εἶναι καὶ δικαίους. ἐγγυητὴς δ᾽ αὐτοῦ τῶν 

ὑποσχέσεων ἐγὼ γίνομαι. «22) ταῦτ᾽ εἰπόντος ἐπευ- 

φήμησε τὸ πλῆϑος ἡσϑὲν τῇ παραινέσει, καὶ κατένευσεν 
αὑτὸ παρέξειν χεχαρισμένον τῷ ϑεῷ. συνάγει δ᾽ αὖ- 

τοὺς ὁ Σαμούηλος εἴς τινα πόλιν λεγομένην Μασφάτην᾽ 

κατοπτευόμενον τοῦτο σημαίνει κατὰ τὴν τῶν Ἑβραίων 

γλῶτταν. ἐντεῦϑεν ὑδρευσάμενοί τὲ σπένδουσι τῷ 

ϑεῷ., καὶ διανηστεύσαντες ὅλην τὴν ἡμέραν ἐπ᾽ εὐχὰς 

τρέπονται. ὃ 

(235 οὐ λανϑάνουσι δὲ τοὺς Παλαιστινοὺς ἐκεῖ 

συναχϑέντες. ἀλλὰ μαϑόντες οὗτοι τὴν ἄϑροισιν αὐὖ- 

τῶν μεγάλῃ στρατιᾷ καὶ δυνάμει. κατ᾽ ἐλπίδα τοῦ μὴ 

προσδοκῶσι μηδὲ παρεσκευασμένοις ἐπιπεσεῖσϑαι, τοῖς 
Ἑβραίοις ἐπέρχονται. (24) καταπλήττει δ᾽ αὐτοὺς τοῦτο 

καὶ εἰς ταραχὴν ἄγει x«l δέος. καὶ δραμόντες πρὸς 

Σαμούηλον ἀναπεπτωκέναι τὰς ψυχὰς αὑτῶν ὑπὸ φόβου 

καὶ τῆς προτέρας ἥττης ἔφασκον, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἠρε- 

μεῖν. ἵνα μὴ κινήσωμεν τὴν τῶν πολεμίων δύναμιν. 

σοῦ δ᾽ ἀναγαγόντος ἡμᾶς ἐπ’ εὐχὰς καὶ ϑυσίας καὶ 

ὅρκους, γυμνοῖς καὶ ἀόπλοις ἐπεστρατεύκασιν οἵ πολέ- : 

μιοι" ἐλπὶς οὖν ἡμῖν οὐκ ἄλλη σωτηρίας ἢ μόνη ἡ 

παρὰ σοῦ καὶ τοῦ ϑεοῦ ἱκετευϑέντος ὑπὸ σοῦ παρασχεῖν 

ἡμῖν διαφυγεῖν Παλαιστινούς. | (20» ὃ δὲ ϑαρρεῖν 

τὲ προτρέπεται. καὶ βοηϑήσειν αὐτοῖς τὸν ϑεὸν ἐπαγ- 

γέλλεται. καὶ λαβὼν ἄρνα γαλαϑηνὸν ὑπὲρ τῶν ὄχλων 

822 — 1 Reg. VII 6. 
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ϑύει. καὶ παρακαλεῖ τὸν ϑεὸν ὑπερέχειν αὐτῶν τὴν 

δεξιὰν ἐν τῇ πρὸς Παλαιστινοὺς μάχῃ καὶ μὴ περιιδεῖν 

δεύτερον αὐτοὺς δυστυχήσαντας. ἐπήκοος δὲ γίνεται 

τῶν εὐχῶν ὁ ϑεός, καὶ προσδεξάμενος εὐμενεῖ καὶ 

5 συμμάχῳ τῇ διανοίᾳ τὴν ϑυσίαν., ἐπινεύει νίκην αὐ- 

τοῖς καὶ χράτος. 20» ἔτι δ᾽ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τὴν 

ϑυσίαν ἔχοντος τοῦ ϑεοῦ καὶ μήπω πᾶσαν διὰ τῆς 

ἱερᾶς φλογὺς ἀπειληφότος. προῆλθεν ἐκ τοῦ στρατο- 

πέδου 9| τῶν πολεμίων δύναμις καὶ παρατάττεται πρὺς 

10 μάχην. ἐπ᾽ ἐλπίδι μὲν νίκης ὡς ἀπειλημμένων ἐν 

ἀπορίᾳ τῶν Ἰουδαίων. μήϑ᾽ ὅπλα ἐχόντων μήϑ᾽ ὡς 

ἐπὶ μάχην ἐκεῖσ᾽ ἀπηντηκότων. περιπίπτουσι δ᾽ οἷς 
οὐδ᾽ εἰ προύλεγέ τις ῥαδίως ἐπείσϑησαν. 21» πρῶ- 

τον μὲν γὰρ αὐτοὺς ὁ ϑεὸς κλονεῖ σεισμῷ, καὶ τὴν 

ιὸ γῆν αὐτοῖς ὑπότρομον x«l σφαλερὰν κινήσας τίϑησιν, 

ὡς σαλευομένης τε τὰς βάσεις ὑποφέρεσϑαι καὶ διιστα- 

μένης εἰς ἔνια τῶν χασμάτων καταφέρεσθαι" ἔπειτα 

βρονταῖς καταψοφήσας καὶ διαπύροις ἀστραπαῖς ὡς 

χαταφλέξων αὐτῶν τὰς ὄψεις περιλάμψας, καὶ τῶν χει- 

30 ρῶν ἐχκρούσας τὰ ὅπλα. γυμνοὺς εἰς φυγὴν ἀνέστρε- 

vev. C28) ἐπεξέρχεται δὲ Σαμούηλος μετὰ τῆς πλη- 

ϑύος. x«l πολλοὺς κατασφάξας κατακολουϑεῖ μέχρι 

Κορραίων. τόπου τινὸς οὕτω λεγομένου. καὶ κατα- 

πήξας ἐκεῖ λίϑον ὥσπερ ὕρον τῆς νίκης καὶ τῆς φυγῆς 

35 τῶν πολεμίων. ἰσχυρὸν αὐτὸν προσαγορεύει. σύμβολον 

τῆς παρὰ τοῦ ϑεοῦ γενομένης αὐτοῖς κατὰ τῶν ἐχϑρῶν 
ἰσχύος. 

(295 οἱ δὲ uer! ἐκείνην τὴν πληγὴν οὐκέτ᾽ ἐστρά- : 

τευσαν ἐπὶ τοὺς ᾿Ισραηλίτας. ἀλλ᾽ ὑπὸ δέους καὶ μνή- 

3 μὴς τῶν συμβεβηκότων ἡσύχαζον. ὃ δ᾽ ἦν πάλαι 

8.26 — 1 Reg. VII 9. 
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ϑράσος τοῖς Παλαιστινοῖς ἐπὶ τοὺς Ἑβραίους. τοῦτ᾽ 
3. ^ iJ M ΄ 2 , * ^ , 

ἐκείνοις μετὰ τὴν νίκην ἐγένετο. 30» καὶ Σαμούηλος 

στρατεύσας ἐπ᾽’ αὐτοὺς ἀναιρεῖ πολλούς. xcl τὰ φρο- 

νήματ᾽ αὐτῶν εἰς τὸ παντελὲς ταπεινοῖ, καὶ τὴν χώραν 
σι ἀφαιρεῖται ἣν τῶν Ἰουδαίων ἀπετέμοντο πρότερον χρα- 

τήσαντες τῇ μάχῃ" αὕτη δ᾽ ἦν ἡ μέχρι πόλεως 'Axxd- 

ρῶνος ἀπὸ τῶν τῆς Γίττης ὅρων ἐχτεταμένη. ἣν δὲ 

κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν φίλια τοῖς Ἰσραηλίταις τὰ 

ὑπολειπόμενα τῶν Χαναναίων. 

3 31» ὁ δὲ προφήτης Σαμούηλος διακοσμήσας τὸν 10 
λαὸν xci πόλιν αὐτοῖς ἀποδούς. εἰς ταύτην ἐχέλευσε 

συνερχομένους περὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους χρίνεσϑαι δια- 

φορῶν. αὐτὸς δὲ δὶς τοῦ ἔτους ἐπερχύμενος τὰς πόλεις 

ἐδίκαζεν αὐτοῖς. καὶ πολλὴν ἐβράβευεν εὐνομίαν ἐπὶ 

2 χρόνον πολύν. (92) ἔπειϑ᾽ ὑπὸ γήρως βαρυνόμενος 15 

καὶ τὰ συνήϑη πράττειν ἐμποδιζόμενος. τοῖς υἱοῖς τὴν 

ἀρχὴν καὶ τὴν προστασίαν τοῦ ἔϑνους παραδίδωσιν. 

ὧν ὃ μὲν πρεσβύτερος ᾿Ιώηλος προσηγορεύετο, τῷ δὲ 
νεωτέρῳ ᾿Αβία ὄνομα ἦν. προσέταξε δὲ τὸν μὲν ἐν 
Βεϑήλοις πόλει καϑεζόμενον κρίνειν, τὸν δ᾽ ἕτερον ἐν 

Βαρσουβαί, μερίσας τὸν ὑπακουσόμενον ἕκατέρῳ λαόν. 

(335 ἐγένοντο δὲ σαφὲς οὗτοι παράδειγμα καὶ τεκμή- 

ριον τοῦ μὴ τὸν τρόπον ὁμοίους τοῖς φύσασι γίνεσθαί 

τινας. ἀλλὰ τάχα μὲν χρηστοὺς καὶ μετρίους ἐκ πονήη- 

ρῶν" τότε μέν ye φαύλους ἐξ ἀγαϑῶν παρέσχον αὑτοὺς 25 

γενομένους. (394) τῶν γὰρ τοῦ πατρὸς ἐπιτηδευμάτων 

ἐχτραπόμενοι καὶ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ἀπελθόντες δώρων 

Ὁ τς 

x«l λημμάτων αἰσχρῶν καϑυφίεντο τὸ δίκαιον. καὶ τὰς 

κρίσεις οὐ πρὸς τὴν ἀλήϑειαν ἀλλὰ πρὸς τὸ κέρδος 

ποιούμενοι. καὶ πρὸς τρυφὴν xci πρὸς διαίτας πολυ- 80 
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τελεῖς ἀπονενευχόύότες. πρῶτον uiv ὑπεναντία ταῦτ᾽ 

ἔπραττον τῷ ϑεῷ. δεύτερον ὃὲ τῷ προφήτῃ πατρὶ δ᾽ 
αὐτῶν. ὃς πολλὴν καὶ τοῦ τὸ πλῆϑος εἶναι δίκαιον 
σπουδὴν εἰσεφέρετο χαὶ πρόνοιαν. 

(355 ὁ δὲ λαός, ἐξυβριζόντων εἰς τὴν προτέραν 
κατάστασιν καὶ πολιτείαν τῶν τοῦ προφήτου παίδων. 

χαλεπῶς τὲ τοῖς πραττομένοις ἔφερε x«l πρὸς αὐτὺν 

συντρέχουσι (διέτριβε δ᾽ ἐν ᾿Ἰρμαϑᾷ πόλει). καὶ τάς τε 
τῶν υἱῶν παρανομίας ἔλεγον. καὶ ὅτι γηραιὸς αὐτὸς 

1) ὧν ἤδη καὶ παρειμένος ὑπὸ τοῦ χρόνου τῶν πραγμά- 

τῶν οὐκέτι τὸν αὐτὸν προεστάναι δύναται τρύπον᾽ 

ec 

ἐδέοντό vt καὶ ἱκέτευον ἀποδεῖξαί vw! αὐτῶν βασιλέα, 

ὃς ἄρξει τοῦ ἔϑνους καὶ τιμωρήσεται Παλαιστινοὺς 

ὀφείλοντας ἔτ᾽ αὐτοῖς δίκας τῶν προτέρων ἀδικημάτων: 

τ (90) ἐλύπησαν δὲ σφόδρα τὸν Σαμούηλον οἵ λόγοι 

διὰ τὴν ἔμφυτον δικαιοσύνην καὶ τὸ πρὸς τοὺς βασι- 

λέας μῖσος" ἥττητο γὰρ δεινῶς τῆς ἀριστοχρατίας ὡς 

ϑείας καὶ μακαρίους ποιούσης τοὺς χρωμένους αὐτῆς 

Tjj πολιτείᾳ. (91) ὑπὸ δὲ φροντίδος καὶ βασάνου τῆς 

s) ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις οὔτε τροφῆς ἐμνημόνευσεν οὔϑ᾽ 

ὕπνου, δι᾽ ὅλης δὲ τῆς νυχτὸς στρέφων τὰς περὶ τῶν 

πραγμάτων ἐννοίας διεκαρτέρει. 

(385 ἔχοντι δ᾽ οὕτως, ἐμφανίζεται τὸ ϑεῖον καὶ 

παραμυϑεῖται μὴ δυσφορεῖν ἐφ᾽ οἷς ἠξίωσε τὸ πλῆϑος. 

5 ὡς οὐχ ἐκεῖνον ὑπερηφανήσαντες ἀλλ᾽ ἑαυτόν. ἵνα μὴ 

βασιλεὺς ἢ μόνος" ταῦτα δέ, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐξήγαγεν 

αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου. μηχανᾶσϑαι τἄργα. λήψεσϑαι 

μέντοι γ᾽ οὐκ εἰς μακρὰν μετάνοιαν αὐτοὺς ἐπίπονον. 

"Og! ἧς οὐδὲν μὲν ἀγένητον ἔσται τῶν ἐσομένων. 

30 ἐλεγχϑήσονται δὲ καταφρονήσαντες καὶ βουλὰς οὐκ 

$8.35 — 1 Reg. VIII 5. 
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εὐχαρίστους πρὺς ἐμὲ καὶ τὴν σὴν προφητείαν λαβόντες. 

(805 χελεύω δή σοι χειροτονεῖν αὐτοῖς ὃν ἂν ἐγώ σοι 

προείπω βασιλέα, προδηλώσαντα ποταπῶν τὲ πειραϑη- 

σονται βασιλευόμενοι κακῶν, καὶ διαμαρτυράμενον ἐφ᾽ 
οἵαν σπεύδουσι μεταβολήν." δ 

5 {405 ταῦτ᾽ ἀκούσας Σαμούηλος ἅμ᾽ ἕῳ συγκαλέσας 

τοὺς Ἰουδαίους ἀποδείξειν αὐτοῖς βασιλέα ὡμολόγησεν. 

ἔφη δὲ δεῖν πρῶτον μὲν αὐτοῖς ἐχδιηγήσασϑαι τὰ 

παρὰ τῶν βασιλέων ἐσόμενα καὶ ὅσοις συνενεχϑήσονται 
κακοῖς. 'γινώσκετε γὰρ ὅτι πρῶτον μὲν ὑμῶν ἀπο- τὸ 

σπάσουσι τὰ τέκνα. καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἁρματηλάτας 

εἶναι χελεύσουσι. τοὺς δ᾽ ἱππεῖς καὶ σωματοφύλακας. 

᾿ δρομεῖς δ᾽ ἄλλους καὶ χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχουθ᾽ 

“ποιήσουσι δὲ x«l τεχνίτας, ὁπλοποιοὺς καὶ ἅρματο- 

ποιοὺς x«l ὀργάνων víxrov«e, γεωργούς vt καὶ τῶν τὖ 

ἰδίων ἀγρῶν ἐπιμελητὰς καὶ σκαπανεῖς ἀμπέλων, (41) 

χαὶ οὐδέν ἐστιν ὃ μὴ κελευόμενοι ποιήσουσιν ἀνδρα- 

πόδων ἀργυρωνήτων τρόπον. καὶ τὰς ϑυγατέρας δ᾽ 

ὑμῶν μυρεψοὺς ἀποφανοῦσι καὶ ὀψοποιοὺς καὶ σιτο- 

ποιούς. χαὶ πᾶν ἔργον ὃ ϑεραπαινίδες ἐξ ἀνάγκης 3 

πληγὰς φοβούμεναι καὶ βασάνους ὑπηρετήσουσι. κτῆσιν 

δὲ τὴν ὑμετέραν ἀφαιρήσονται. καὶ ταύτην εὐνούχοις 

καὶ σωματοφύλαξι δωρήσονται. καὶ βοσκημάτων ἀγέλας 

τοῖς αὑτῶν προσνεμοῦσιν. {425 συνελόντι δ᾽ εἰπεῖν, 

δουλεύσετε μετὰ πάντων τῶν ὑμετέρων τῷ βασιλεῖ καὶ 

τοῖς αὑτῶν οἰκέταις ἴσοι γενόμενοι" καὶ μνήμην ὑμῖν 

τῶνδε τῶν λόγων γεννήσει καὶ τὸ πάσχειν αὐτά, καὶ 

μεταγινώσχοντες ἱκετεύσετε τὸν ϑεὸν ἐλεῆσαί ὃ’ ὑμᾶς 

to 

τι 
καὶ δωρήσασϑαι ταχεῖαν ἀπαλλαγὴν τῶν βασιλέων. ὃ 

δ᾽ οὐ προσδέξεται τὰς δεήσεις ὑμῶν. ἀλλὰ παραπέμψας 

8.89 — 1 Reg. VIII 9. 
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ἐάσει δικαίαν ὑποσχεῖν ὑμᾶς τιμωρίαν τῆς αὑτῶν κακο- | ' i 

βουλίας." 

(435 ἦν δ᾽ ἄρα καὶ πρὸς τὰς προρρήσεις τῶν 6 

συμβησομένων ἀνόητον τὸ πλῆϑος, καὶ δύσκολον ἐξε- 
^" - , , M M M - λεῖν τῆς διανοίας κρίσιν ἤδη παρὰ τῷ λογισμῷ καϑ- 

, 

ιδρυμένην. οὐδὲ γὰρ ἐπεστράφησαν. οὐδ᾽ ἐμέλησεν 

αὐτοῖς τῶν Σαμουήλου λόγων, ἀλλ᾽ ἐνέκειντο λιπαρῶς 

καὶ χειροτονεῖν ἠξίουν ἤδη τὸν βασιλέα καὶ μὴ φρον- 

τίξειν τῶν ἐσομένων. (445 ἐπὶ γὰρ τιμωρίᾳ τῶν 

τὸ ἐχϑρῶν ἀνάγκην τὸν πολεμήσοντα σὺν αὑτοῖς ἔχειν. 

χαὶ οὐδὲν ἄτοπον εἶναι τῶν πλησιοχώρων βασιλευο- 

μένων τὴν αὐτὴν ἔχειν αὐτοῖς πολιτείαν. ὁρῶν δ᾽ 

σι 

αὐτοὺς μηδ᾽ ὑπὸ τῶν προειρημένων ἀπεστραμμένους ὃ 

Σαμούηλος, ἀλλ᾽ ἐπιμένοντας. νῦν μέν᾽ εἶπεν ᾿ ἄπιτε 
τὸ πρὸς αὑτοὺς ἕχαστος, μεταπέμψομαι δ᾽ ὑμᾶς εἰς δέον, 

ὅταν μάϑω παρὰ τοῦ ϑεοῦ τίνα δίδωσιν ὑμῖν βασιλέα." 

«40) ἦν δέ τις ἐκ τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς ἀνὴρ 4 

εὖ γεγονὼς καὶ ἀγαϑὺς τὸ ἦϑος. Κεῖσος ὄνομα. τούτῳ 

παῖς ὑπῆρχεν. ἣν δὲ νεανίας τὴν μορφὴν ἄριστος x«l 

30 τὸ σῶμα μέγας. τό τε φρόνημα καὶ τὴν διάνοιαν ἀμεί- 

vov τῶν βλεπομένων. Σάουλον αὐτὸν ἐκάλουν. (46» 

οὗτος ὁ Κεῖσος, ὄνων αὐτῷ ἐκ τῆς νομῆς καλῶν ἀπο- 

πλανηϑεισῶν (ἥδετο γὰρ αὐταῖς ὡς οὐκ ἄλλῳ τινὶ τῶν 

χτημάτων). τὸν υἱὸν us) ἑνὸς ϑεράποντος ἐπὶ ξήτησιν 

ὅ τῶν κτηνῶν ἐξέπεμψεν. ὃ δ᾽ ἐπεὶ τὴν πάτριον περι- 

ἤλϑε φυλὴν ἐξερευνῶν τὰς ὄνους, εἰς τὰς ἄλλας ἀφίκετο, 

οὐδ᾽ ἐν ταύταις ἐπιτυχὼν ἀπιέναι διεγνώκει, μὴ ποιήσῃ 

περὶ αὑτοῦ τῷ πατρὶ τὸ λοιπὸν φροντίδα. «4A» τοῦ 

δ᾽ ἑπομένου ϑεράποντος. ὡς ἐγένοντο κατὰ τὴν ᾿ρμα- 

80 Gv πόλιν. εἶναι προφήτην ἐν αὐτῇ φήσαντος ἀληϑῆ 

ὃ 49 — 1 Reg. VIII 19. 
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x«l παρ᾽ αὐτὸν βαδίζειν συμβουλεύοντος (γνώσεσϑαι 

γὰρ παρ᾽ αὐτοῦ τὸ περὶ τῶν ὄνων τέλος), οὐδὲν ἔχειν 

πορευϑέντας εἶπεν ἀντὶ τῆς προφητείας ὃ καὶ παρά- 

σχωσιν αὐτῷ κεχενῶσθαι γὰρ ἤδη τῶν ἐφοδίων. 

(485 τοῦ δ᾽ οἰκέτου τέταρτον αὑτῷ παρεῖναι σίκλου 
φήσαντος καὶ τοῦτο δώσειν (ὑπὸ γὰρ ἀγνοίας τοῦ μὴ 

λαμβάνειν τὸν προφήτην μισϑὸν ἐπλανῶντο), παραγί- 

γονται. χαὶ πρὸς ταῖς πύλαις περιτυχόντες παρϑένοις 
ἐφ᾽ ὕδωρ βαδιζούσαις ἐρωτῶσιν αὐτὰς τοῦ προφήτου 

τὴν οἰκίαν. «t δὲ σημαίνουσι. καὶ σπεύδειν παρεκελεύ- 

σαντο πρὶν αὐτὸν εἰς τὸ δεῖπνον κατακλιϑῆήναι" πολ- 

λοὺς γὰρ ἑστιᾶν. καὶ προκατακλίνεσθαι “τῶν κεκλημέ- 

vov. (495 ὃ δὲ Σαμούηλος διὰ τοῦτο πολλοὺς ἐπὶ τὴν 

ἑστίαν τότε συνήγαγε" δεομένῳ γὰρ χατὰ πᾶσαν ἡἧμέ- 

ραν αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ προειπεῖν τίνα ποιήσει βασιλέα, 

τῇ παρελϑούσῃ τοῦτον μηνύσαντος (πέμψειν γὰρ αὐτός 

τινα νεανίσκον ἔκ τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς κατὰ τήνδε 

τὴν ὥραν) αὐτὸς μὲν ἐπὶ τοῦ δώματος χαϑεζόμενος 

ἐξεδέχετο τὸν καιρὸν γενέσθαι. πληρωθέντος δ᾽ αὐτοῦ 

καταβὰς ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἐπορεύετο. DO» συναντᾷ δὲ 

τῷ Σαούλῳ. καὶ ὁ ϑεὸς αὐτῷ σημαίνει τοῦτον εἶναι 

τὸν ἄρξειν μέλλοντα. Σάουλος δὲ πρόσεισι τῷ Xa- 

μουήλῳ. καὶ προσαγορεύσας ἐδεῖτο μηνύειν τὴν οἰκίαν 

τοῦ προφήτου" ξένος γὰρ Qv ἀγνοεῖν ἔφασκε. (Dl) τοῦ 

ὃὲ Σαμουήλου φράσαντος αὐτὸν εἶναι. καὶ ἄγοντος ἐπὶ Ὁ 
' Py [j -- E 23-2 e. * 4 , 

τὸ δεῖπνον ὡς τῶν ὄνων ἐφ᾽ ὧν τὴν ζήτησιν ἔχπεμ- 

φϑείη σεσωσμένων. τά τὲ πάντ᾽ ἀγαϑὰ ἔχειν αὐτῷ 
, ς , c5. 2250e7 , kJ CETT, 97 

χεκυρωμένα. ὑποτυχών “ἀλλ᾽ ἥττων᾽ εἶπεν “ἐγώ. δέ- 

ποτα. ταύτης τῆς ἐλπίδος. χαὶ φυλῆς μικροτέρας ἢ 

e 

rA σι 
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βασιλέας ποιεῖν, καὶ πατριᾶς ταπεινοτέρας τῶν ἄλλων 80 
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πατριῶν. σὺ δὲ παίξεις καὶ γέλωτά us τίϑεσαι περὶ 

μειζόνων ἢ κατὰ τὴν ἐμὴν χώραν διαλεγόμενος. (03) ὃ 

ὃὲ προφήτης ἀγαγὼν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἑστίασιν κατα- 
κλίνει καὶ τὸν ἀκόλουϑον ἐπάνω τῶν κεκλημένων 

(οὗτοι δ᾽ ἦσαν ἑβδομήκοντα τὸν ἀριϑμόν)., προστάττει 
Ót τοῖς διακόνοις παραϑεῖναι τῷ Σαούλῳ μερίδα βα- 

σιλικήν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ κοίτης ὥρα προσῆγεν. οἵ μὲν ἀνα- 

στάντες ἀνέλυον πρὸς αὑτοὺς ἕκαστος. ὃ Ób Σάουλος 

παρα τῷ προφήτῃ σὺν τῷ ϑεράποντι κατεκοιμήϑη. 

(035 ἅμα δ᾽ ἡμέρα Σαμούηλος ἀναστήσας αὐτὸν 

ἐκ τῆς κοίτης προύπεμψε. καὶ γενόμενος ἔξω τῆς πό- 

λεὼς ἐχέλευσε τὸν μὲν ϑεράποντα ποιῆσαι προελϑεῖν. 

ὑπολείπεσθαι δ᾽ αὐτόν: ἔχειν γὰρ αὐτῷ τι φράσαι 

[μηδενὸς ἄλλου παρόντος]. (84) καὶ ὁ μὲν Σάουλος 

ἀποπέμπεται τὸν ἀκόλουϑον, λαβὼν δ᾽ ὃ προφήτης τὸ 

ἅγιον ἔλαιον καταχεῖ τῆς τοῦ νεανίσχου κεφαλῆς. καὶ 

χατασπασάμενος ᾿ἴσϑι᾽ φησί ᾿βασιλεὺς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 

χεχειροτονημένος ἐπὶ Παλαιστινούς τὲ καὶ τὴν ὑπὲρ 

Ἑβραίων ἄμυναν. τούτων δ᾽ ἔσται σοι σημεῖον ὅ σὲ 

30 βούλομαι προγινώσκειν. (00) ὅταν ἀπέλϑης ἐντεῦϑεν. 

χαταλήψει τρεῖς ἀνθρώπους ἐν τῇ ὁδῷ προσχυνῆσαι 

τὸν ϑεὸν πορευομένους εἰς Βέϑηλα, ὧν τὸν μὲν πρῶ- 

τον τρεῖς ἄρτους ὕψει κομίξοντα. τὸν Oi δεύτερον 

ἔριφον. ὃ τρίτος δ᾽ ἀσκὸν οἴνου φέρων ἀκολουϑήσει. 

?5 ἀσπάσονται δέ σ᾽ οὗτοι καὶ φιλοφρονήσονται. καὶ δώ- 
σουσί σοι ἄρτους δύο: σὺ δὲ λήψει. {ῦ0) κἀκεῖθεν 

ἥξεις εἰς τὸ Ῥαχήλας καλούμενον μνημεῖον. ὅπου Gvu- 

βαλεῖς τῷ σεσῶσϑαί σοι τὰς ὄνους εὐαγγελιουμένω. 

ἔπειτ᾽ ἐκεῖϑεν ἐλϑὼν εἰς Γαβαϑὰ προφήταις ἐκκλη- 

30 σιάζουσιν ἐπιτεύξει. καὶ γενόμενος ἔνϑους προφητεύ- 

8 52 — 1 Reg. IX 22. 
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σεις σὺν αὐτοῖς. ὡς πάνϑ'᾽ ὁντινοῦν ὁρῶντα ἐχπλήτ- 

τεσϑαί τὲ καὶ θαυμάζειν. λέγοντα πόϑεν εἰς τοῦτ᾽ 

εὐδαιμονίας 0 Κείσου παῖς παρῆλθεν; (DT» ὅταν δέ 

coL ταῦτα γένηται τὰ σημεῖα. τὸν ϑεὸν ἴσϑι μετὰ 

σοῦ τυγχάνοντα, ἄσπασαί τε τὸν πατέρα Gov καὶ τοὺς 5 

συγγενεῖς. ἥξεις δὲ μετάπεμπτος εἰς Γάλγαλα ὑπ᾽ ἐμοῦ, 

ἵνα χαριστήρια τούτων ϑύσωμεν τῷ ϑεῷ. φράσας ταῦτα 

καὶ προειπὼν ἀποπέμπει τὸν νεανίσκον. τῷ Σαούλῳ 
δὲ πάντα κατὰ τὴν Σαμουήλου προφητείαν ἀπήντησεν. 

(D8» ὡς δ᾽ ἦλϑεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ συγγενοῦς τὸ 

αὑτοῦ ᾿“βηνάρου (καὶ γὰρ ἐκεῖνον τῶν ἄλλων οἰχείων 

μᾶλλον ἔστεργεν). ἀνερωτῶντος περὶ τῆς ἀποδημίας 

x«l τῶν xcv αὐτὴν γεγονότων. τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν 

ἀπεχρύψατο., οὐδ᾽ ὡς ἀφίκοιτο παρὰ Σαμούηλον τὸν 

προφήτην. οὐδ᾽ ὡς ἐκεῖνος αὐτῷ σεσῶσϑαι τὰς ὄνους τ 

ἔφρασε" (89) περὶ δὲ τῆς βασιλείας καὶ τῶν κατ᾽ αὐτήν, 
ὃ καὶ φϑόνον ἀκουόμενα καὶ ἀπιστίαν ἕξειν devo, σιωπᾷ 

πρὺς αὐτόν. χαὶ οὐδὲ πρὸς εὔνουν σφόδρα δοκοῦντ᾽ 

εἶναι καὶ περιττότερον τῶν ἀφ᾽ αἵματος ὑπ’ αὐτοῦ. 
στεργόμενον ἀσφαλὲς ἢ σῶφρον ἔδοξε μηνύειν, λογι- 30}. 

σάμενος, οἶμαι. τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν οἵα ταῖς ἀλη- 

ϑείας ἐστίν. ὅτι βεβαίως οὐδεὶς εὔνους οὔτε φίλων 

οὔτε συγγενῶν. οὐδ᾽ ἄχρι τῶν παρὰ τοῦ ϑεοῦ λαμπρῶν 

ἀποσώζει τὴν διάϑεσιν. ἀλλὰ πρὸς τὰς ὑπεροχὰς κα- 
κοήϑεις τυγχάνουσιν ἤδη καὶ βάσκανοι. 2] ἢ 

«00» Σαμούηλος δὲ συγκαλεῖ τὸν λαὺν εἰς Μασφα- 

ϑὴν πόλιν. καὶ πρὸς αὐτὸν διατέϑεται λόγους οὺς κατ᾽ 

ἐντολὴν φράζειν ἔλεγε τοῦ ϑεοῦ, ὅτι τὴν ἐλευϑερίαν 

αὐτοῖς ἐκείνου παρασχόντος καὶ τοὺς πολεμίους δουλώ- 

σαντος ἀμνημονήσειαν τῶν εὐεργεσιῶν. καὶ τὸν μὲν : 

$57 — 1 Reg. X 6. 



EKTH 15 

ϑεὸν ἀποχειροτονοῦσι τῆς βασιλείας. οὐκ εἰδότες ὡς 

συμφορώτατον ὑπὸ τοῦ πάντων ἀρίστου προστατεῖσϑαι. 

ϑεὺς ὃὲ πάντων ἄριστος. «01. αἱροῦνται δ᾽ ἔχειν 

ἄνϑρωπον βασιλέα, ὃς ὡς χτήμασι τοῖς ὑποτεταγμένοις 

5 χατὰ βούλησιν καὶ ἐπιϑυμίαν καὶ τῶν ἄλλων παϑῶν 

ὁρμὴν χρήσεται. τῆς ἐξουσίας ἀφειδῶς ἐμφορούμενος. 

ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἴδιον ἔργον καὶ κατασκεύασμα τὸ τῶν ἀν- 

ϑρώπων γένος οὕτω διατηρῆσαι σπουδάσει. ὃ ϑεὸς δὲ 

κατὰ ταύτην τὴν αἰτίαν κήδοιτο. “ἀλλ᾽ ἐπεὶ δέδοκται 

1 ταῦϑ᾽ ὑμῖν καὶ κεχράτηκεν ἡ πρὸς τὸν ϑεὸν ὕβρις. 

τάχϑητε πάντες κατὰ φυλάς τε καὶ σκῆπτρα. καὶ κλή- 

ρους βάλετε. {035 ποιησάντων δὲ τοῦτο τῶν Ἑβραίων 

ὁ τῆς Βενιαμίτιδος κλῆρος ἐξέπεσε. ταύτης δὲ κληρω- 

ϑείσης ἔλαχεν ἡ Ματρὶς καλουμένη πατριίά. ἧς κατ᾽ 

ἄνδρα κληρωϑείσης λαγχάνει ὃ Κείσου βασιλεύειν παῖς 

Σάουλος. «085 γνοὺς δὲ τοῦϑ' ὁ νεανίσκος φϑάσας 

ἐχποδὼν αὑτὸν ποιεῖ. μὴ βουλόμενος. οἶμαι, δοκεῖν τὴν 

ἀρχὴν ἑκὼν λαμβάνειν" ἀλλὰ τοσαύτην ἐνεδείξατο ἐγ- 

κράτειαν καὶ σωφροσύνην ὥστε τῶν πλείστων οὐδ᾽ ἐπὶ 

1 e 

30 μικραῖς εὐπραγίαις τὴν χαρὼν κατασχεῖν δυναμένων. 
3 3 P - δ * , e 

ἀλλ᾽ εἰς τὸ πᾶσι γενέσϑαι φανεροὺς προπιπτόντων. ὃ 

δ᾽ οὐ μόνον οὐδὲν ἐνέφηνε τοιοῦτον ἐπὶ βασιλείᾳ καὶ 

καὶ τῷ τοσούτων καὶ τηλικούτων ἐθνῶν ἀποδεδεῖχϑαι 
δεσπότης. ἀλλὰ καὶ τῆς ὄψεως αὑτὸν τῆς τῶν βασιλευ- 1 1 

25 ϑησομένων ἐξέκλεψε, καὶ ξητεῖν αὐτὸν καὶ περὶ τοῦτο 

πονεῖν παρεσχεύασεν. (645 ὧν ἀμηχανούντων καὶ 

φροντιξόντων ὅτι γένοιτο ἀφανὴς ὃ Σάουλος. ὃ προ- 

φήτης ἱκετεύει τὸν ϑεὸν δεῖξαι ποῦ ποτ᾽ εἴη. καὶ 

παρασχεῖν εἰς ἐμφανὲς τὸν νεανίσχον. (655 μαϑὼν δὲ 
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, , 

πέμπει τοὺς ἄξοντας αὐτόν. καὶ παραγενόμενον ἵστησι 

μέσον τοῦ πλήϑους. ἐξεῖχε δ᾽ αὐτῶν ἁπάντων. καὶ τὸ 

ὕψος ἣν βασιλικώτατος. {005 λέγει δ᾽ ὃ προφήτης 

τοῦτον ὑμῖν ὃ ϑεὸς ἔδωχε βασιλέα. ὁρᾶτε δ᾽ ὡς καὶ 
, 2 M / ' - 5 - x 3 - , χρείττων ἐστὶ πάντων καὶ τῆς ἀρχῆς ἄξιος. ὡς ὃ 

ἐπευφήμησε τῷ βασιλεῖ σωτηρίαν ὃ λαύς, τὰ μέλλοντα 

συμβήσεσθαι καταγράψας αὐτοῖς ὃ προφήτης ἀνέγνω 

τοῦ βασιλέως ἀκροωμένου. καὶ τὸ βιβλίον τίϑησιν ἐν 

τῇ τοῦ ϑεοῦ σκηνῇ. ταῖς μετέπειτα γενεαῖς εἰς μαρτύ- 

QLov ὧν προείρηκε. {01 ταῦτ᾽ ἐπιτελέσας ὃ Σαμούηλος 

ἀπολύει τὴν πληϑύν. καὶ αὐτὸς δ᾽ εἰς ᾿ἀρμαϑὰν παρα- 
, , 4 M Ν 3 2 - Ψ" 3 3 

γίνεται πόλιν" πατρὶς γὰρ ἣν αὐτῷ. ΖΣαούλῳ δ᾽ ἀπερ- 

χομένῳ εἰς Γαβαϑήν. ἐξ ἧς ὑπῆρχε. συνήρχοντο πολλοὶ 

μὲν ἀγαϑοί, τὴν προσήκουσαν βασιλεῖ τιμὴν νέμοντες. 

πονηροὶ δὲ πλείους, o? κατεφρόνουν τ᾽ αὐτοῦ καὶ τοὺς 
T : ALS * » eS , I ES. 0. 
ἄλλους ἐχλεύαξον. xci οὔτε δῶρα προσέφερον οὔτ᾽ ἐν 

σπουδῇ καὶ λόγῳ τὸ ἀρέσχεσϑαι τὸν Σάουλον ἐτέϑεντο. 
ΟΝ ^ 2, δ x - ^ , » - 

{085 μηνὶ δ᾽ ὕστερον ἄρχει τῆς παρὼ πάντων αὐτῷ 

τιμῆς ὃ πρὸς Ναάσην πόλεμος. τὸν ᾿“μμανιτῶν βασιλέα. 

οὗτος γὰρ πολλὰ κακὰ τοὺς πέραν τοῦ Ἰορδάνου ποτα- 
- , - 3 , Y , Ν 

μοῦ κατῳκημένους τῶν Ιουδαίων διατίϑησι. μετὰ πολ- 

λοῦ χαὶ μαχίμου στρατεύματος διαβὰς ἐπ᾽’ αὐτούς. 

(695 καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν εἰς δουλείαν ὑπάγεται,. ἰσχύι 

μὲν καὶ βία πρὸς τὸ παρὸν αὐτοὺς χειρωσάμενος, σοφία 

δὲ χαὶ ἐπινοίᾳ πρὸς τὸ μηδ᾽ αὖϑις ἀποστάντας δυνη- 

ϑῆναι τὴν ὑπ᾽ αὐτῷ δουλείαν διαφυγεῖν ἀσϑενεῖς 

ποιῶν" τῶν γὰρ ἢ κατὰ πίστιν ὡς αὐτὸν ἀφικνουμένων 

ἢ λαμβανομένων πολέμου νόμῳ τοὺς δεξιοὺς ὀφϑαλμοὺς 

ἐξέχοπτε. 0» ἐποίει δὲ τοῦϑ᾽ ὕπως. τῆς ἀριστερᾶς 

σι 

e 0 

αὐτοῖς ὄψεως ὑπὸ τῶν ϑυρεῶν καλυπτομένης. ἄχρηστοι 30 

8 66 — 1 Reg. X 94. 
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παντελῶς εἶεν. d» καὶ ὃ uiv τῶν Juucevivàv βασι- 

λεὺς ταῦτ᾽ ἐργασάμενος τοὺς πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐπὶ 
τοὺς Γαλαδηνοὺς λεγομένους ἐπεστράτευσε. καὶ στρα- 

τοπεδευσάμενος πρὸς τῇ μητροπόλει τῶν πολεμίων 

(Ἰαβὶς δ᾽ ἐστὶν αὕτη) πέμπει πρὸς αὐτοὺς πρέσβεις. 

κελεύων ἤδη παραδοῦναι σφᾶς αὐτοὺς ἐπὶ τῷ τοὺς 

δεξιοὺς αὐτῶν ὀφθαλμοὺς ἐξορύξαι. ἢ πολιορχήσειν 

ἠπείλει καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν ἀναστήσειν" τὴν δ᾽ αἵ- 

ρεσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς εἶναι. πότερόν ποτε βραχύ τι τοῦ 
σώματος ἀποτεμεῖν ἐθέλουσιν ἢ παντάπασιν ἀπολωλέναι. 

(19» οἱ δὲ Γαλαδηνοὶ καταπλαγέντες πρὸς οὐδέτερον 

μὲν ἐτόλμησαν οὐδὲν εἰπεῖν. οὔτ᾽ εἰ παραδιδόασιν αὗ- 
τοὺς οὔτ᾽ εἰ πολεμοῦσιν. ἀνοχὴν δ᾽ ἡμερῶν ἑπτὰ λαβεῖν 

ἠξίωσαν, ἵνα πρεσβευσάμενοι πρὸς τοὺς ὁμοφύλους 

5 παρακαλέσωσι συμμαχεῖν αὐτοῖς, καὶ εἰ μὲν ἔλϑοι βοή- 

ϑεια, πολεμῶσιν, εἰ δ᾽ ἄπορα εἴη τὰ παρ᾽ ἐκείνων͵ 
, ς ᾿ E] LAS. - Ἂς e ^" 

παραδώσειν αὑτοὺς ἔφασκον ἐπὶ τῷ παϑεῖν ὅ τι ἂν 
- - me M ΄ - -- 

αὐτῷ δοκῇ. (18) ὁ δὲ Ναάσης καταφρονήσας τοῦ τῶν 

Γαλαδηνῶν πλήϑους καὶ τῆς ἀποκρίσεως αὐτῶν. δίδωσί 

T αὐτοῖς τὴν ἀνοχὴν καὶ πέμπειν πρὺς oUg ἂν ϑέλωσι 

συμμάχους ἐπιτρέπει. πέμψαντες οὖν εὐθὺς κατὰ πόλιν 

τοῖς ᾿σραηλίταις διήγγελλον τὰ παρὰ τοῦ Ναάσου καὶ 

τὴν ἀμηχανίαν ἐν ἧ καθειστήκεσαν. {145 οἵ δ᾽ εἰς 

δάκρυα καὶ λύπην ὑπὸ τῆς ἀκοῆς τῶν περὶ τοὺς Ἰαβι- 
' , ' , , 39 Φὰ 9 LJ σηνοὺς προήχϑησαν., x«l πέρα τούτων οὐδὲν αὐτοῖς 

E 5 , ' $7 , ἐν ἘΞ 
ἄλλο πράττειν συνεχώρει τὸ δέος. γενομένων δὲ τῶν 

ἀγγέλων καὶ ἐν τῇ Σαούλου τοῦ βασιλέως πόλει. καὶ 
D " 3 ty 5 , 1 3 ' 

τοὺς κινδύνους ἐν οἷς εἶναι συνέβαινε τοὺς Tefuonvove 

φρασάντων. ὁ μὲν λαὸς ταὐτὰ τοῖς πρώτοις ἔπασχεν 

80 (ὠδύρετο γὰρ τὴν συμφορὰν τὴν τῶν συγγενῶν), (05 ὃ 

8 71 — 1 Reg. XI 1. 
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δὲ Σάουλος ἀπὸ τῶν περὶ τὴν γεωργίαν παραγινό- 

μενος ἔργων εἰς τὴν πόλιν ἐπιτυγχάνει κλαίουσι τοῖς 

αὑτοῦ πολίταις, καὶ πυϑόμενος τὴν αἰτίαν τῆς συγχύ- 

σεως καὶ κατηφείας αὐτῶν, μανϑάνει τὰ παρὰ τῶν 

ἀγγέλων. «1 καὶ ἔνϑους γενόμενος ἀποπέμπει μὲν 

τοὺς ἸΙαβισηνοὺς ὑποσχόμενος αὐτοῖς ἥξειν βοηϑὺὸς τῇ 

τρίτῃ τῶν ἡμερῶν καὶ πρὶν ἥλιον ἀνασχεῖν κρατήσειν 
τῶν πολεμίων, ἵνα καὶ νενικηκότας ἤδη καὶ τῶν φόβων 

ἀπηλλαγμένους ὁ ἥλιος ἐπιτείλας ἴδῃ. ὑπομεῖναι δ᾽ 

ἐκέλευσέ τινας αὐτῶν ἡγησομένους τῆς ὁδοῦ. ((0» βου- 

λόμενος δὲ φόβῳ ζημίας τὸν λαὸν ἐπὶ τὸν πρὺς 4u- 
μανίτας ἐπιστρέψαι πόλεμον καὶ συνελθεῖν αὐτοὺς ὀξύ- 

τερον. ὑποτεμὼν τῶν αὑτοῦ βοῶν τὰ νεῦρα, ταὐτὸ 

διαϑήσειν ἠπείλησε τοὺς οὐκ ἀπαντῶντας. εἰ μὴ πρὸς 

τὸν Ἰορδάνην ὡπλισμένοι κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ἀπαντή- 

σουσιν ἡμέραν καὶ ἀκολουϑήσουσιν αὐτῷ καὶ Σαμουήλῳ 

τῷ προφήτῃ. ὅποι ποτ᾽ ἂν αὐτοὺς ἀγάγωσι. (18) τῶν 

δὲ δι᾽ εὐλάβειαν τῆς κατεπηγγελμένης ξημίας εἰς τὸν 

ὡρισμένον καιρὸν συνελϑόντων, ἐξαριϑμεῖται ἐν Βαλᾷ 

τῇ πόλει τὸ πλῆϑος. εὑρίσκει δὲ τὸν ἀριϑμὸν χωρὶς : 

τῆς Ἰούδα φυλῆς εἰς ἑβδομήκοντα μυριάδας συνειλεγ- 

μένους" τῆς δὲ φυλῆς ἐκείνης ἦσαν ἑπτὰ μυριάδες. 
(195 διαβὰς δὲ τὸν Ἰορδάνην καὶ σχοίνων δέκα δι᾽ 

ὕλης τῆς νυχτὸς ἀνύσας 000v φϑάνει μὲν ἥλιον ἂν- 

(cyovra, τριχῇ δὲ τὸ στράτευμα διελὼν ἐπιπίπτει παν- 

ταχόϑεν αἰφνιδίως οὐ προσδοκῶσι τοῖς ἐχϑροῖς. καὶ 

συμβαλὼν εἰς μάχην ἄλλους τε πολλοὺς ἀποκχτείνει τῶν 

᾿Ἱμμανιτῶν καὶ Ναάσην τὸν βασιλέα. 

(80) τοῦτο λαμπρὸν ἐπράχϑη τῷ Σαούλῳ τοὔργον, 

καὶ πρὸς πάντας αὐτὸν τοὺς Ἑβραίους διήγγειλεν ἐπαι- 

8.16 — 1 Reg. XI 6. 
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νούμενον καὶ δόξης ἀπολαύοντα ϑαυμαστῆς ἐπ᾽ ἀνδρεία. 

καὶ γὰρ εἴ τινες ἦσαν οἱ πρότερον αὐτοῦ κατεφρόνουν, 

τύτε μετέστησαν ἐπὶ τὸ τιμᾶν καὶ πάντων ἄριστον νομί- 

ξειν. οὐ γὰρ ἤρκεσεν αὐτῷ τοὺς Ἰαβισηνοὺς σεσωκέναι 

5 μόνον. ἀλλὰ καὶ τῇ τῶν ᾿Αμμανιτῶν ἐπιστρατεύσας 

χώρα πᾶσαν αὐτὴν καταστρέφεται. καὶ πολλὴν λαβὼν 

λείαν λαμπρὺς εἰς τὴν οἰκείαν ὑπέστρεψεν. (81) ὁ δὲ 

λαὺς ὑφ᾽ ἡδονῆς τῶν Σαούλῳ κατωρϑωμένων ἔχαιρε 
μὲν ὅτι τοιοῦτον ἐχειροτόνησε βασιλέα. πρὸς δὲ τοὺς 

10 οὐδὲν ὄφελος αὐτὸν ἔσεσθαι τοῖς πράγμασι λέγοντας 

ἐβόων ἱποῦ νῦν εἰσὶν οὗτοι: καὶ ᾿δότωσαν δίκην" καὶ 

πάνϑ᾽ ὅσα φιλεῖ λέγειν ὄχλος ἐπ᾽ εὐπραγίαις ἠρμένος 

πρὺς τοὺς ἐξευτελίζοντας ἔναγχος τοὺς τούτων αἰτίους. 

(825 Σάουλος δὲ τούτων μὲν ἠσπάζετο τὴν εὔνοιαν 

1 καὶ τὴν περὶ αὐτὸν προϑυμίαν. ὥμοσε δὲ μή τινὰ 

περιόψεσθαι τῶν ὁμοφύλων ἀναιρούμενον ἐπ᾽ ἐχείνης 

τῆς ἡμέρας" ἄτοπον γὰρ εἶναι τὴν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ δεδὸ- 

μένην νίκην αἵματι φῦραι καὶ φόνῳ τῶν ἐκ ταὐτοῦ 

γένους αὐτοῖς, πρέπειν δὲ μᾶλλον πρὸς ἀλλήλους εὐὖ- 

30 μενῶς διακειμένους ἑορτάζειν. 

(835 Σαμουήλου δὲ φήσαντος καὶ δευτέρᾳ δεῖν 4 

χειροτονίᾳ Σαούλῳ τὴν βασιλείαν ἐπικυρῶσαι. συνίασι 

πάντες εἰς Γάλγαλα πόλιν" ἐκεῖ γὰρ αὐτοὺς ἐκέλευσεν 

ἐλϑεῖν. καὶ πάλιν ὁρῶντος τοῦ πλήϑους ὃ προφήτης 

35 χρίει τὸν Σάουλον τῷ ἁγίῳ ἐλαίῳ καὶ δεύτερον ἀν- 

ἀγορεύει βασιλέα. καὶ οὕτως ἡ τῶν Ἑβραίων πολιτεία 

εἰς βασιλείαν μετέπεσεν. «84» ἐπὶ γὰρ Μωυσέος καὶ 

τοῦ μαϑητοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ. ὃς ἦν στρατηγός. ἀριστο- 

κρατούμενοι διετέλουν. μετὰ δὲ τὴν ἐκείνων τελευτήν, 

80 ἔτεσι τοῖς πᾶσι δέκα καὶ πρὺς τούτοις ὀχτώ. τὸ πλῆϑος 

8 81 — 1 Reg. XI 12. 
o9" 
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αὐτῶν ἀναρχία κατέσχε. 8D» μετὰ ταῦτα δ᾽ εἰς τὴν 

προτέραν ἐπανῆλϑον πολιτείαν, τῷ κατὰ πόλεμον ἀρίστῳ 

δόξαντι γεγενῆσϑαι καὶ κατ᾽ ἀνδρείαν περὶ τῶν ὅλων 

δικάξειν ἐπιτρέποντες" καὶ διὰ τοῦτο τὸν χρόνον τοῦτον 

τῆς πολιτείας κριτῶν ἐκάλεσαν. 

{805 ἐχκλησίαν δὲ Σαμούηλος ποιήσας ὃ προφήτης 

τῶν Ἑβραίων, ᾿ἐπόμνυμι᾽ φησίν “ὑμῖν τὸν μέγιστον 

ϑεόν. ὃς τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἀγαϑοὺς ἐκείνους. λέγω 

δὴ Μωυσῆν καὶ A«güve, παρήγαγεν εἰς τὸν βίον. καὶ 

τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξήρπασεν Αἰγυπτίων καὶ τῆς ὑπ᾽ 

αὐτοῖς δουλείας. μηδὲν μήτ᾽ αἰδοῖ χαρισαμένους μήϑ'᾽ 

ὑποστειλαμένους φόβῳ μήτ᾽ ἄλλῳ τινὶ πάϑει παραχω- 

ρήσαντας εἰπεῖν εἴ τί μοι πέπρακται σκαιὸν καὶ ἄδικον 

ἢ κέρδους ἕνεχα ἢ πλεονεξίας ἢ χάριτος τῆς πρὸς 

ἄλλους. {815 ἐλέγξαι δ᾽ εἰ καὶ τῶν τοιούτων τι προῦσ- 

ηχάμην. μόσχον ἢ πρόβατον. ἃ πρὸς τροφὴν ἀνεμέσητον 

δοκεῖ λαμβάνειν. ἢ εἴ τινος ὑποζύγιον εἰς ἐμὴν ἀπο- 

σπάσας χρείαν ἐλύπησα, τούτων ἕν τι κατειπεῖν παρόν- 

τος ὑμῶν τοῦ βασιλέως. οἱ δ᾽ ἀνέκραγον τούτων 

οὐδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονέναι. προστῆναι δ᾽ ὁσίως αὐτὸν 

καὶ δικαίως τοῦ ἔϑνους. 88» Σαμούηλος δέ, ταύτης 

ἐξ ἁπάντων τῆς μαρτυρίας αὐτῷ γενομένης. “ἐπεὶ δὲ- 

δώκατέ μοι’ φησί 0 μηδὲν ἄτοπον ἔϑ᾽ ὑμᾶς περὶ 

ἐμοῦ δύνασϑαι λέγειν, φέρε νῦν μετὰ παρρησίας ἀκού- 

σατέ μου λέγοντος ὅτι μεγάλ᾽ ἠσεβήσατε εἰς τὸν ϑεὸν 

αἰτησάμενοι βασιλέα. {895 διαμνημονεύειν δ᾽ ὑμᾶς 

προσῆκεν ὅτι σὺν ἑβδομήκοντα μόνοις ἐκ τοῦ γένους 

ἡμῶν ὃ πάππος Ἰάκωβος διὰ λιμὸν εἰς 4ἴγυπτον ἦλϑε. 
κἀκεῖ πολλῶν μυριάδων ἐπιτεκνωϑεισῶν. ἃς εἰς δου- 

λείας καὶ χαλεπὰς ὕβρεις ἤγαγον οἵ Αἰγύπτιοι, ὃ ϑεός, 
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εὐξαμένων τῶν πατέρων. χωρὶς βασιλέως παρέσχεν αὐ- 

τοῖς δύσασϑαι τῆς ἀνάγκης τὸ πλῆϑος, Μωυσῆν αὐτοῖς 

καὶ ᾿Παρῶνα πέμψας ἀδελφούς, οἱ ἤγαγον ὑμᾶς εἰς 

τήνδε τὴν γῆν ἣν νῦν ἔχετε. 90» xal τούτων ἀπο- 

λαύσαντες ἐκ τοῦ ϑεοῦ προδεδώκατε τὴν ϑρησκείαν καὶ 

τὴν εὐσέβειαν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς πολεμίοις ὑπο- 

χειρίους γεγενημένους ἠλευϑέρωσε, πρῶτον μὲν A66v- 

ρίων καὶ τῆς ἐχείνων ἰσχύος ὑπερτέρους ἀπεργασά- 

μένος. ἔπειτα ᾿μμανιτῶν κρατῆσαι παρασχὼν καὶ 

“Μωαβιτῶν. καὶ τελευταῖον Παλαιστινῶν. καὶ ταῦτ᾽ 

οὐ βασιλέως ἡγουμένου διεπράξασϑε, ἀλλ᾽ Ἰεφϑοῦ καὶ 

Γεδεῶνος στρατηγούντων. «91» τίς οὖν ἔσχεν ὑμᾶς 

ἄνοια, φυγεῖν μὲν τὸν ϑεόν, ὑπὸ βασιλέα δ᾽ εἶναι ὃέ- 

λειν; ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀπέδειξα τοῦτον ὃν αὐτὸς ἐπελέ- 

ἕατο᾽ ἵνα μέντοι γε φανερὸν ὑμῖν ποιήσω τὸν ϑεὸν 

ὀργιξόμενον καὶ δυσχεραίνοντα τῇ τῆς βασιλείας ὑμῶν 

αἱρέσει. δηλῶσαι τοῦϑ᾽ ὑμῖν τὸν ϑεὸν παρασκευάσω 

διὰ σημείων ἐναργῶν. ὃ γὰρ οὔπω πρότερον οἷδεν 

ὑμῶν οὐδεὶς ἐνταῦϑα γεγενημένον. ϑέρους ἀκμῇ χει- 
μῶνα. αἰτησάμενος τὸν ϑεὸν παρέξω τοῦτο νῦν ὑμῖν 

ἐπιγνῶναι. «92. καὶ ταῦτ᾽ εἰπόντος πρὸς τὸ πλῆϑος 

τοῦ Σαμουήλου, βρονταῖς σημαίνει τὸ ϑεῖον καὶ ἀστρα- 

παῖς καὶ χαλάξης καταφορᾷ τὴν τοῦ προφήτου περὶ 

πάντων ἀλήϑειαν. ὡς τεϑαμβηκότας αὐτοὺς καὶ περι- 

δεεῖς γενομένους ἁμαρτεῖν 9^ ὁμολογεῖν καὶ κατ᾽ ἄγνοιαν 

εἰς τοῦτο προπεσεῖν. καὶ ἱκετεύειν τὸν προφήτην ὡς 

πατέρα χρηστὸν καὶ ἐπιεικῆ τὸν ϑεὸν εὐμενῆ κατα- 

στῆσαι, καὶ ταύτην ἀφεῖναι τὴν ἁμαρτίαν, ἣν πρὸς οἷς 

ἐξύβρισαν ἄλλοις καὶ παρενόμησαν προσεξειργάσαντο. 

30 (03) ὃ δ᾽ ὑπισχνεῖται καὶ παρακαλέσειν τὸν ϑεὸν συγ- 
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γνῶναι περὶ τούτων αὐτοῖς καὶ πείσειν. συνεβούλευε 

μέντοι δικαίους εἶναι καὶ ἀγαθούς, καὶ μνημονεύειν 

ἀεὶ τῶν διὰ τὴν παράβασιν τῆς ἀρετῆς αὐτοῖς κακῶν 

συμπεσόντων καὶ τῶν σημείων τοῦ ϑεοῦ καὶ τῆς Μωυ- 

σέος νομοϑεσίας, εἰ σωτηρίας αὐτοῖς x«l τῆς μετὰ τοῦ 

βασιλέως εὐδαιμονίας ἔστιν ἐπιϑυμία. (94) εἰ δὲ τού- 

τῶν ἀμελήσουσιν, ἔλεγεν ἥξειν αὐτοῖς τὲ καὶ τῷ βασι- 

λεῖ μεγάλην ἐκ ϑεοῦ πληγήν. 

x«i ὃ Σαμούηλος μὲν ταῦτα τοῖς Ἑβραίοις προφη- 

τεύσας ἀπέλυσεν αὐτοὺς ἐπὶ; τὰ οἰκεῖα, βεβαιώσας ἐκ 

δευτέρου τῷ Σαούλῳ τὴν βασιλείαν: (955 οὗτος δ᾽ 
ἐπιλέξας ἐκ τοῦ πλήϑους ὡς περὶ τρισχιλίους. τοὺς μὲν 

δισχιλίους ὥστε σωματοφυλακεῖν αὐτὸν λαβὼν αὐτὸς 

διέτριβεν ἐν πόλει Βεϑήλοις., Ἰωνάϑῃ δὲ τῷ παιδὶ τοὺς 

λοιποὺς δοὺς ὥστε σωματοφυλακεῖν αὐτὸν εἰς Γαβὰς 

ἔπεμψεν. ὃ δ᾽ ἐκπολιορκεῖ τι φρούριον τῶν Παλαι- 

στινῶν οὐ πόρρω Γαλγάλων. (90) οἵ γὰρ τῆς Γαβᾶς 

Παλαιστινοὶ 'καταστρεφόμενοι τοὺς Ἰουδαίους τά 9' 

ὅπλα αὐτοὺς ἀφῃροῦντο, καὶ τοὺς ὀχυρωτάτους τῆς 

χώρας τόπους φρουραῖς κατελαμβάνοντο. καὶ σιδηρο- : 

φορεῖν χρῆσϑαί τὲ καϑάπαξ ἀπηγόρευον σιδήρῳ. καὶ 

διὰ ταύτην τὴν ἀπόρρησιν οἷ γεωργοί, εἴ ποτὲ δεήσειεν 

αὐτοὺς ἐπισκευάσαι τι τῶν ἐργαλείων, ἢ ὕνιν ἢ μάκελ- 

λαν ἢ ἄλλο τι τῶν εἰς γεωργίαν χρησίμων, φοιτῶντες 

παρὰ τοὺς Παλαιστινοὺς ταῦτ᾽ ἔπραττον. (91) ὡς δ᾽ 

ἠκούσθη τοῖς Παλαιστινοῖς 7| τῆς φρουρᾶς 'ἀναίρεσις. 

ἀγανακτήσαντές τε καὶ δεινὴν ὕβριν τὴν καταφρόνησιν 

ἡγησάμενοι στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ἰουδαίους. πεζῶν 

μὲν τριάκοντα μυριάσιν. ἅρμασι δὲ τρισμυρίοις" ἵππον 
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πρὺς πόλει Μαχμᾷ. τοῦτο Σάουλος ὃ τῶν Ἑβραίων 

βασιλεὺς μαϑὼν εἰς Γάλγαλα καταβαίνει πόλιν, καὶ διὰ 

πάσης κηρύττει τῆς χώρας ἐπ᾿ ἐλευϑερίᾳ καλῶν τὸν 

λαὺν ἐπὶ τὸν πόλεμον τὸν πρὺς τοὺς Παλαιστινούς, 

τὴν δύναμιν ἐχφαυλίξων αὐτῶν καὶ διασύρων ὡς οὐκ 

ἀξιόλογον. οὐδ᾽ ὥστε φοβεῖσϑαι διακινδυνεύειν πρὺς 

αὐτούς. «00. χατανοήσαντες δὲ τὸ πλῆϑος τῶν Παλαι- 

στινῶν οἱ τοῦ Σαούλου κατεπλάγησαν. καὶ οἱ μὲν εἰς 

τὰ σπήλαια καὶ τοὺς ὑπονόμους ἔκρυψαν αὑτούς, οἵ 

10 πλείους δ᾽ εἰς τὴν πέραν τοῦ Ιορδάνου γῆν ἔφυγον" 

αὕτη δ᾽ ἦν Γάδου καὶ ἹΡουβήλου. 
(1005 πέμψας δὲ Σάουλος πρὸς τὸν προφήτην ἐχά- 

λει πρὺς αὑτόν. συνδιασκεψόμενον περὶ τοῦ πολέμου 

καὶ τῶν πραγμάτων. ὃ δὲ περιμένειν αὑτὸν ἐκέλευσεν 

15 αὐτόϑι καὶ παρασκευάξειν ϑύματα' μετὰ γὰρ ἡμέρας 

ἕξ πρὺς αὐτὸν ἥξειν, ὅπως ϑύσωσι τῇ ἑβδόμῃ τῶν ἣμε- 

ρῶν, ἔπειϑ'᾽ οὕτω συμβάλωσι τοῖς πολεμίοις. «101. καὶ 

περιμένει μὲν ὡς ὃ προφήτης ἐπέστειλεν. οὐκέτι μέν- 

τοι γε διατηρεῖ τὴν ἐντολήν, ἀλλ᾽ ὡς ἑώρα βραδύνοντα 
30 μὲν τὸν προφήτην. αὑτὸν δ᾽ ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν κατα- 

λειπόμενον. λαβὼν τὰ ϑύματα προσήγαγεν. ἐπεὶ δὲ 

τὸν Σαμούηλον ἤκουσε προσιόντα. ὑπαντησόμενος ἐξῆλ- 

ϑὲεν. (1025 ὃ δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς αὐτὸν ἔφη πεποιηκέναι 

παρακούσαντα ὧν ἐπέστειλεν αὐτὸς καὶ φϑάσαντα τὴν 

36 παρουσίαν. ἣν κατὰ βούλησιν γινομένην τοῦ ϑείου πρὸς 

τὰς εὐχὰς καὶ τὰς ϑυσίας τὰς ὑπὲρ τοῦ πλήϑους προ- 

λάβοι. κακῶς ἱερουργήσας καὶ προπετὴς γενόμενος. 

«1085 ἀπολογουμένου δὲ τοῦ Σαούλου καὶ περιμεῖναι 
μὲν τὰς ἡμέρας ἃς ὥρισε λέγοντος. ὑπὸ δ᾽ ἀνάγκης 

80 χαὶ ἀναχωρήσεως μὲν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν διὰ φό- 
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pov, στρατοπεδείας δὲ τῶν ἐχϑρῶν ἐν Μαχμᾷ. x«l 

ἀκοῆς τῆς em" αὐτὸν εἰς Γάλγαλα καταβάσεως, ἐπειχϑῆ- 

ναι πρὺς τὴν ϑυσίαν. {1045 ὑπολαβὼν ὁ Σαμούηλος 

“ἀλλὰ σύγε᾽ φησίν “εἰ δίκαιος ἦσϑα καὶ μὴ παρήκουσας 

ἐμοῦ, μήδ᾽ ὧν ὑπέϑετό μοι περὶ τῶν παρόντων ὁ ϑεὺς 

ὠλιγώρησας. ταχύτερος ἢ συνέφερε τοῖς πράγμασι γε- 

γονώς. σοί v' αὐτῷ πλεῖστον ἂν βασιλεῦσαι χρόνον 

ἐξεγένετο καὶ τοῖς σοῖς ἐκγόνοις. «100» καὶ Σαμούηλος 

μὲν ἀχϑόμενος ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀνεχώρησε παρ᾽ 

αὑτόν, Σάουλος δ᾽ εἰς Γαβαὼν πόλιν. ἔχων ἑξακοσίους 

μεϑ' αὑτοῦ, μόνος ἧκε σὺν Ἰωνάϑηῃ τῷ παιδί. τούτων 

δ᾽ oí πλείους οὐκ εἶχον ὅπλα, τῆς χώρας σπανιζούσης 

σιδήρου καὶ τῶν ὕπλα χαλκεύειν δυναμένων" οὐ γὰρ 

εἴων οἱ Παλαιστινοὶ ταῦτ᾽ εἶναι, καϑὼς καὶ μικρὸν 

ἔμπροσϑεν δεδηλώκαμεν. «106» διελόντες δ᾽ εἰς τρία 

μέρη τὴν στρατιὰν οἵ Παλαιστινοὶ καὶ κατὰ τοσαύτας 

ὁδοὺς ἐπερχόμενοι τὴν τῶν Ἑβραίων χώραν ἐπόρϑουν. 

βλεπόντων τὲ Σαούλου τοῦ βασιλέως αὐτῶν καὶ τοῦ 

οι 

παιδὸς Ἰωνάϑου, ἀμῦναί τὲ τῇ γῇ (ue ἑξακοσίων γὰρ 

μόνων ἧσαν) οὐ δυναμένων. «107» καϑεζόμενοι δ᾽ 

αὐτός vt καὶ ὁ παῖς αὐτοῦ καὶ ὃ ἀρχιερεὺς "Ay(ae, 

ἀπόγονος ὧν Ἠλεὶ τοῦ ἀρχιερέως, ἐπὶ βουνοῦ ὑψηλοῦ. 

καὶ τὴν γῆν λεηλατουμένην ὁρῶντες, ἐν ἀγωνίᾳ δεινῇ 

καϑειστήκεσαν. συντίϑεται δ᾽ ὃ Σαούλου παῖς τῷ ὅπλο- 

φόρῳ κρύφα πορευϑέντες αὐτοὶ εἰς τὴν τῶν πολεμίων 

παρεμβολὴν ἐκδραμεῖν καὶ ταραχὴν ἐμποιῆσαι καὶ ϑόρυ- 

pov. «108» τοῦ δ᾽ ὁπλοφόρου προϑύμως ἐφέψεσϑαι 

φήσαντος ὅποι ποτ᾽ ἂν ἡγῆται. κἂν ἀποϑανεῖν δέῃ, 

προσλαβὼν τὴν τοῦ νεανίσκου συνεργίαν καὶ καταβὰς 

ἀπὸ τοῦ βουνοῦ πρὺς τοὺς πολεμίους ἐπορεύετο. ἦν 

8 101 — 1 Reg. XIII 13. 

80 



οι 

μ᾿ e 

- c 

20 

80 

EKTH 25 

δὲ τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον ἐπὶ κρημνοῦ. τρισὶν 
ἄκραις εἰς λεπτὸν ἀπηκονημέναις μῆκος πέτρας ἐν κύ- 

xÀQ περιστεφανούσης ὥσπερ προβόλοις τὰς ἐπιχειρήσεις 

ἀπομαχόμενον: (1095 ἔνϑεν συνέβαινεν ἠμελῆσϑαι τὰς 

φυλακὰς τοῦ στρατοπέδου διὰ τὸ φύσει περιεῖναι τῷ 

χωρίῳ τὴν ἀσφάλειαν. καὶ πάντῃ νομίζειν ἀμήχανον 

εἶναι κατ᾽ ἐχείνας οὐκ ἀναβῆναι μόνον ἀλλὰ καὶ προσ- 

ελϑεῖν. 1105 ὡς οὖν ἧκον εἰς τὴν παρεμβολήν, ὃ 

ἸἸωνάϑης παρεϑάρρυνε τὸν ὁπλοφόρον, καὶ ἵπροσ- 

βάλωμεν τοῖς πολεμίοις᾽ ἔλεγε" "«üv μὲν ἀναβῆναι κε- 

λεύσωσιν πρὺς αὑτοὺς ἡμᾶς ἰδόντες. σημεῖον τοῦτο 

νίκης ὑπολάμβανε: ἐὰν δὲ φϑέγξωνται μηδὲν ὡς οὐ 

καλοῦντες ἡμᾶς, ὑποστρέψομεν. 111» προσιόντων δ᾽ 

αὐτῶν τῷ στρατοπέδῳ τῶν πολεμίων ὑποφαινούσης ἤδη 

5 τῆς ἡμέρας. ἰδόντες οἵ Παλαιστινοὶ πρὸς ἀλλήλους ἔλε- jS ἡμεθας. 9 Ἶ 

γον ἐκ τῶν ὑπονόμων καὶ τῶν σπηλαίων προϊέναι τοὺς 

Ἑβραίους. καὶ πρὸς Ἰωνάϑην καὶ τὸν ὁπλοφόρον αὐτοῦ 

“δεῦτ᾽ ᾽ 
ρησώμεϑα τῶν τετολμημένων ἀξίως. «112» ἀσπασά- 

μενος ὃὲ τὴν φωνὴν ὃ τοῦ Σαούλου παῖς ὡς νίκην 

αὐτῷ σημαίνουσαν. παραυτίκα μὲν ἀνεχώρησεν ἐξ οὗπερ 

ὥφϑησαν τόπου τοῖς πολεμίοις, παραμειψάμενος δὲ τοῦ- 

rov ἐπὶ τὴν πέτραν ἧκεν. ἔρημον οὖσαν τῶν φυλατ- 
τόντων διὰ τὴν ὀχυρότητα. «113» κἀκεῖϑεν ἀνερπύ- 

ἔφασαν. ᾿ἀνέλϑετε πρὸς ἡμᾶς. ἵνα ὑμᾶς τιμω- 

5 σαντες μετὰ πολλῆς ταλαιπωρίας ἐβιάσαντο τὴν τοῦ 
, , ς 9 P 2 ' Ἁ , 3 

χωρίου φύσιν ὡς ἀνελθεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ἐπι- 

πεσόντες δ᾽ αὐτοῖς κοιμωμένοις ἀποχτείνουσι μὲν ὡς 

εἴκοσι. ταραχῆς δὲ καὶ ἐκπλήξεως αὐτοὺς ἐγέμισαν. ὡς 
^ v - ^ , 3 D 

τινὰς μὲν φυγεῖν τὰς πανοπλίας ἀπορρίψαντας., {1145 
ἵν UM M ^ L δ i Ν I 2 

of δὲ πολλοὶ μὴ γνωρίζοντες ἑαυτοὺς διὰ τὸ ἐκ πολ- 
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λῶν ἐθνῶν εἶναι. πολεμίους ὑπονοοῦντες ἀλλήλους (καὶ 

γὰρ εἴκαζον ἀναβῆναι πρὸς αὐτοὺς τῶν Ἑβραίων οὐχὶ 

τοὺς δύο μόνους) εἰς μάχην ἐτράποντο. καὶ ot μὲν αὐ- 

τῶν ἀπέϑνησκον κτεινόμενοι, τινὲς δὲ φεύγοντες κατὰ 
τῶν πετρῶν ὠϑούμενοι κατεκρημνίξοντο. 

(1155 τῶν δὲ τοῦ Σιαούλου κατασχύόπων τεταράχϑαι 

τὸ στρατόπεδον τῶν Παλαιστινῶν φρασάντων τῶν βασι- 

Asi, Σάουλος ἠρώτα μή τις εἴη τῶν αὑτοῦ χεχωρι- 

σμένος. ἀκούσας δὲ τὸν υἱὸν x«l σὺν αὐτῷ τὸν ÓmAo- 

φόρον ἀπεῖναι. κελεύει τὸν ἀρχιερέα λαβόντα τὴν 

ἀρχιερατικὴν στολὴν προφητεύειν αὐτῷ περὶ τῶν μελ- 

λόντων. τοῦ δὲ νίκην ἔσεσθαι x«l κράτος κατὰ τῶν 

πολεμίων φράσαντος. ἐπεξέρχεται τοῖς Παλαιστινοῖς καὶ 

τεταραγμένοις προσβάλλει καὶ φονεύουσιν ἀλλήλους. 

«110. προσρέουσι δ᾽ αὐτῷ καὶ οἵ πρότερον εἴς τὲ τοὺς 

ὑπονόμους καὶ εἰς τὰ σπήλαια Gvuqvyóvree, ἀκούσαντες 

ὅτι νικᾷ Σάουλος. γενομένων δ᾽ ὡς μυρίων ἤδη τῶν 

Ἑβραίων. διώκει τοὺς πολεμίους κατὰ πᾶσαν ἐσκορ- 

πισμένους τὴν χώραν. εἴτε δ᾽ ὑπὸ τῆς ἐπὶ τῇ νίκῃ 

χαρᾶς οὕτω παραλόγως γενομένῃ (συμβαίνει γὰρ μὴ 

κρατεῖν τοῦ λογισμοῦ τοὺς οὕτως εὐτυχήσαντας) ci9" 

ὑπ᾽ ἀγνοίας. εἰς δεινὸν προπίπτει καὶ πολλὴν ἔχον 

κατάμεμψιν ἔργον. {111 βουλόμενος γὰρ αὑτῷ τὲ 

τιμωρῆσαι καὶ δίκην ἀπολαβεῖν παρὰ τῶν Παλαιστινῶν, 

ἐπαρᾶται τοῖς Ἑβραίοις. ἵν᾽ εἴ τις ἀποσχόμενος τοῦ 

φονεύειν τοὺς ἐχϑροὺς φάγοι, καὶ μὴ μέχρι νὺξ ἐπελ- 

ϑοῦσα τῆς ἀναιρέσεως καὶ τῆς διώξεως αὐτοὺς παύσει 

τῶν πολεμίων, οὗτος ἐπάρατος εἴη. (1185 τοῦ δὲ 

Σαούλου τοῦτο φήσαντος, ἐπεὶ κατά τινα δρυμῶν᾽ ἐγέ- 

vovro βαϑὺν καὶ μελιττῶν γέμοντα. τῆς Egoc(uov κλη- 

8114 - 1 Reg. XIV 18. 
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govy(ug, ὃ τοῦ Σαούλου παῖς οὐκ ἐπακηκοὼς τῆς τοῦ 

πατρὺς ἀρᾶς οὐδὲ τῆς ἐπ᾽ αὐτῇ τοῦ πλήϑους ὁμολο- 

γίας. ἀποϑλίψας τι κηρίον τοῦ μέλιτος ἤσϑιε. 119» 

μεταξὺ δὲ γνοὺς ὅτι μετὰ δεινῆς ἀρᾶς ὃ πατὴρ ἀπεῖπε 

54) γεύσασθαί τινα πρὸ ἡλίου δυσμῶν, ἐσϑίων μὲν 

ἐπαύσατο. ἔφη δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς τοῦτο κωλῦσαι τὸν πα- 

τέρα μετὰ μείξονος γὰρ ἰσχύος ἂν καὶ προϑυμίας διώ- 

χοντας., εἰ τροφῆς μετελάμβανον. πολλῷ πλείονας καὶ 

λαβεῖν τῶν ἐχϑρῶν καὶ φονεῦσαι. 

10 (1205 πολλὰς δ᾽ οὖν κατακόψαντες μυριάδας τῶν 

Παλαιστινῶν. δείλης ὀψίας ἐπὶ διαρπαγὴν τοῦ στρα- 

τοπέδου τῶν Παλαιστινῶν τρέπονται. καὶ λείαν πολλὴν 

καὶ βοσκήματα λαβόντες κατασφάττουσι. καὶ ταῦτ᾽ 

ἔναιμα κατήσϑιον. ἀπαγγέλλεται δὲ τῷ βασιλεῖ ὑπὸ 

15 τῶν γραμματέων ὅτι τὸ πλῆϑος εἰς τὸν ϑεὸν ἐξαμαρ- 

τάνει ϑῦσαν καὶ πρὶν ἢ τὸ αἷμα καλῶς ἀποπλῦναι καὶ 

τὰς σάρκας ποιῆσαι καϑαρὰς ἐσϑίον. «121» καὶ ὃ 

Σάουλος κελεύει κυλισϑῆναι λίϑον μέγαν εἰς μέσον. 

καὶ κηρύττει ϑύειν ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸν ὄχλον τὰ ἱερεῖα, καὶ 

80 τὰ χρέα μὴ σὺν τῷ αἵματι δαίνυσθαι" τοῦτο γὰρ οὐκ 

εἶναι τῷ ϑεῷ κεχαρισμένον. τοῦτο δὲ πάντων κατὰ 
τὴν πρόσταξιν τοῦ βασιλέως ποιησάντων. ἵστησιν ἐκεῖ 

βωμὸν ὁ Σάουλος καὶ ὡλοκαύτωσεν [ἐκεῖ] ἐπ᾽ αὐτοῦ 

τῷ ϑεῶ. τοῦτον πρῶτον βωμὸν κατεσκεύασεν. 

9. — (192) ἄγειν δ᾽ εὐθὺς τὴν στρατιὰν ἐπὶ τὴν παρ-: 

εμβολὴν τῶν πολεμίων ἐπὶ τὴν διαρπαγὴν τῶν] ἐν 

αὐτῇ βουλόμενος πρὶν ἡμέρας, καὶ τῶν στρατιωτῶν οὐκ 

ὀκνούντων ἕπεσϑαι. πολλὴν δ᾽ εἰς ἃ προστάττει προ- 

ϑυμίαν ἐνδεικνυμένων. καλέσας ὃ βασιλεὺς ᾿4χίτωβον 

80 τὸν ἀρχιερέα. ἐχέλευσεν αὐτὸν γνῶναι εἰ δίδωσιν ὃ 
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ϑεὸς αὐτοῖς x«l συγχωρεῖ βαδίσασιν ἐπὶ τὸ στρατό- 
πέδον τῶν ἐχϑρῶν διαφϑεῖραι τοὺς ἐν αὐτῷ τυγχά- 

vovr«c. (12985 εἰπόντος δὲ τοῦ ἱερέως μὴ ἀποκρίνεσθαι 

τὸν ϑεόν, “ἀλλ᾽ οὐ δίχα αἰτίας τινός εἶπεν ὁ Σάουλος 

᾿πυνϑανομένοις ἡμῖν φωνὴν οὐ δίδωσιν ὁ ϑεός, ὃς ὅ 
πρότερον αὐτὸς προυμήνυσε πάντα καὶ μηδ᾽ ἐπερωτῶσιν 

ἔφϑασε λέγων. ἀλλ᾽ ἔστι τι λανθάνον ἐξ ἡμῶν ἁμάρ- 

τημα πρὸς αὐτὸν αἴτιον τῆς σιωπῆς. {1345 καὶ ὕμνυμί 

y& τοῦτον αὐτὸν ἢ μήν, κἂν ὁ παῖς ὁ ἐμὸς Ἰωνάϑης 

ἢ τὸ ἁμάρτημα τοῦτο ἐργασάμενος, ἀποχτενεῖν αὐτὸν 10 

καὶ τὸν ϑεὸν οὕτως ἱλάσεσθαι ὡς ἂν εἰ καὶ παρ᾽ ἀλλο- 

τρίου χαὶ μηδὲν ἐμοὶ προσήκοντος τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ 

δίκην ἀπελάμβανον. (1255 τοῦ δὲ πλήϑους τοῦτο 

ποιεῖν ἐπιβοήσαντος. παραχρῆμα πάντας ἵστησιν εἰς ἕνα 

τόπον. ἵσταται ὃὲ καὶ αὐτὺς σὺν τῷ παιδὶ κατ᾽ ἄλλο 15 

μέρος. καὶ κλήρῳ τὸν ἡμαρτηκότα μαϑεῖν ἐπεζήτει. καὶ 

λαγχάνει δοκεῖν οὗτος εἶναι Ἰωνάϑης. 4126») ἐπερω- 
τώμενος δ᾽ ὑπὸ τοῦ πατρὸς τί πεποίηκε χαὶ πεπλημ- 

μέληκε καὶ τί παρὰ τὸν βίον οὐκ ὀρϑῶς οὐδ᾽ ὁσίως, 
αὑτῷ διαπραξαμένῳ συνέγνωκε. ἱπάτερ᾽ εἶπεν, ἡ ἄλλο 50 

μὲν οὐδέν. ὅτι δὲ χϑὲς ἀγνοῶν τὴν ἀρὰν αὐτοῦ καὶ 

τὸν ὕρκον μεταξὺ διώκων τοὺς πολεμίους ἐγεύσατο χη- 

ρίου. Σάουλος δ᾽ ἀποκτενεῖν αὐτὸν ὕὄμνυσι. καὶ τῆς 

γενέσεως καὶ τῆς φύσεως τῶν φίλτρων προτιμήσας τὸν 

ὅρκον. (121) ὃ δ᾽ οὐ χκαταπλήττεται τὴν ἀπειλὴν τοῦ 25 

ϑανάτου, παραστησάμενος δ᾽ εὐγενῶς καὶ μεγαλοφρό- 

voe “οὐδ᾽ ἐγώ os! φησίν “ἵκετεύσω φείσασθαί μου, 

πάτερ᾽ ἥδιστος δέ μοι ὁ ϑάνατος ὑπέρ τὲ τῆς σῆς εὐσε- 

βείας γινόμενος καὶ ἐπὶ νίκῃ λαμπρᾷ" μέγιστον γὰρ 

παραμύϑιον τὸ καταλιπεῖν Ἑβραίους Παλαιστινῶν κε- 80| 

8195 — 1 Reg. XIV 36. 



EKTH 29 

κρατηκότας. {1385 ἐπὶ τούτοις ὁ λαὺς πᾶς ἤλγησε καὶ 

συνέπαϑεν, ὥμοσέτε μὴ περιόψεσϑαι τὸν αἴτιον τῆς νίκης 

Ἰωνάϑην ἀποϑανόντα. καὶ τὸν μὲν οὕτως ἐξαρπάξουσι 
τῆς τοῦ πατρὺς ἀρᾶς. αὐτοὶ δ᾽ εὐχὰς ὑπὲρ τοῦ νεανίσκου 

5 ποιοῦνται τῷ ϑεῶ ὥστ᾽ αὐτὸν ἀπολῦσαι τοῦ ἁμαρτήματος. 

Ὶ (1995 xal ὃ Σάουλος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ὑπε- 

στρεψε. διαφϑείρας ὡσεὶ μυριάδας ἕξ τῶν πολεμίων. 

βασιλεύει δ᾽ εὐτυχῶς. καὶ τὰ πλησιόχωρα τῶν ἐϑνῶν 

πολεμήσας χειροῦται τό τὲ ᾿Δ“μμανιτῶν καὶ Μωαβιτῶν 

1 χαὶ Παλαιστινούς, Ἰδουμαίους τε καὶ ᾿“μαληκίτας καὶ 
τὸν βασιλέα τῆς Σωβᾶς. ἦσαν δὲ παῖδες αὐτῷ τρεῖς 

μὲν ἄρρενες. Ἰωνάϑης καὶ Ἰεσοῦς καὶ Μέλχισος. ϑυ- 

γατέρες δὲ Μερόβη καὶ Μιχάλα. στρατηγὸν δ᾽ εἶχε 

τὸν τοῦ ϑείου παῖδα ᾿4βέννηρον: «130» Νῆρος δ᾽ 

15 ἐκεῖνος ἐκαλεῖτο. Νῆρος δὲ χαὶ Κεῖσος ὃ Σαούλου 

πατὴρ ἀδελφοὶ ἧσαν, υἱοὶ δ᾽ ᾿4“βιήλου. ἣν δὲ καὶ πλῆϑος 
ἁρμάτων Σαούλῳ καὶ ἱππέων" οὺὃς δὲ πολεμήσειε, νι- 

κχήσας ἀπηλλάττετο. καὶ τοὺς Ἑβραίους εἰς εὐπραγίαν καὶ 

μέγεϑος εὐδαιμονίας προηγάγετο. καὶ τῶν ἄλλων ἀπέδει- 

30 ξεν ἐϑνῶν δυνατωτέρους. τῶν δὲ νέων τοὺς δὴ μεγέϑει 

x«i κάλλει διαφέροντας φύλακας τοῦ σώματος ἐποιεῖτο. 

(131» Σαμούηλος δὲ παραγενόμενος πρὸς τὸν 

Σάουλον πεμφϑῆναι πρὺς αὐτὸν ἔφασκεν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. 

ὕπως αὐτὸν ὑπομνήσει ὅτι βασιλέα προχρίνας αὐτὸν 

35 ἁπόντων ὃ ϑεὸς ἀπέδειξε. καὶ διὰ τοῦτο πείϑεσϑαι καὶ 

κατήκοον αὐτῷ γίνεσθαι. ὡς αὐτοῦ μὲν ἔχοντος τὴν 

τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίαν, τοῦ δὲ ϑεοῦ xal τὴν κατ᾽ ἐκεί- 

νου καὶ τῶν ὅλων πραγμάτων. λέγειν τοίνυν ἔφασκε 

τὸν ϑεόν, (1325 ἐπεὶ πολλὰ κακὰ τοὺς Ἑβραίους ᾿ἅμα- 
30 ληκῖται διέϑηκαν κατὰ τὴν ἔρημον, ὅτ᾽ ἐξελϑόντες ἀπ᾽ 
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«Αἰγύπτου εἰς τὴν νῦν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς ἐστέλλοντο 

χώραν, κελεύω πολέμῳ τιμωρησάμενον rove ᾿Δ“μαληκίτας 

καὶ κρατήσαντα μηδέν᾽ αὐτῶν ὑπολιπεῖν. (1335 ἀλλὰ 
, Y EO e , 9 , 3 v T , 

πάσης διεξελϑεῖν ἡλικίας. ἀρξαμένους ἀπὸ γυναικῶν κτεί- 

νειν καὶ νηπίων. καὶ τοιαύτην ὑπὲρ ὧν τοὺς προγόνους 

ὑμῶν εἰργάσαντο τιμωρίαν ἀπολαβεῖν. φείσασϑαι δὲ 
; 3 δ , H - x ΤᾺ 3 5 , 

μή ὑποζυγίων μήτε τῶν ἄλλων βοσκημάτων εἰς ὠφέ- 

λειαν καὶ κτῆσιν ἰδίαν, ἅπαντα δ᾽ ἀναϑεῖναι τῷ ϑεῷ, 

x«l τὸ ᾿μαλήκου ὄνομα ταῖς Μωυσέος κατακολουϑή- 

σαντ᾽ ἐντολαῖς ἐξαλεῖψαι. 

(1845 ὁμολογεῖ δὲ ποιήσειν Σάουλος τὰ προσταττό- 

μενα. τὴν δὲ πειϑαρχίαν τὴν πρὺς τὸν ϑεὸν οὐκ ἐν 

τῷ ποιήσασϑαι τὴν πρὸς τοὺς ᾿Δμαληκίτας στρατείαν 

λογιζόμενος εἶναι μόνον. ἀλλὰ καὶ τὴν ἑτοιμότητα καὶ 
τὸ τόχος ἀναβολῆς οὐ προσούσης ἔτι μᾶλλον ἐμφανίξειν 

αὐτήν. ἀϑροίζει τε πᾶσαν τὴν δύναμιν. καὶ ταύτην 

ἐξαριϑμήσας ἐν Γαλγάλοις εὑρίσκει τῶν ᾿ἸΙσραηλιτῶν 
2t ES ͵ m ' 7 LS S a 
ἔξω τῆς Ἰούδα φυλῆς περὶ τετταράκοντα μυριάδας" ἥδε 

οι 

10 

γὰρ ἡ φυλὴ x«9' αὑτήν ἐστι στρατιῶται τρισμύριοι. 

{1955 Σάουλος δ᾽ ἐμβαλὼν εἰς τὴν τῶν ᾿Δμαληκιτῶν 

χώραν ἐνέδρας πολλὰς καὶ λόχους περὶ τὸν χειμάρρουν 

τίϑησιν, ὡς μὴ μόνον £x τοῦ φανεροῦ μαχομένους αὖ- 

τοὺς κακῶς ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ μὴ προσδοχῶσι κατὰ τὰς 

ὁδοὺς ἐπιπίπτειν καὶ κυκλουμένους ἀναιρεῖν. καὶ δὴ 

συμβαλὼν αὐτοῖς εἰς μάχην τρέπεται τοὺς πολεμίους. 
x«l διαφϑείρει πάντας. φεύγουσιν ἐπακολουϑῶν. {180) 

ὡς δ᾽ éxtivo τοὔργον αὐτῷ κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ προ- 
φητείαν ἐχώρησε. ταῖς πόλεσι τῶν ᾿ζ“μαληκιτῶν προσέ. 

βαλε, καὶ τὰς μὲν μηχανήμασι, τὰς δ᾽ ὀρύγμασιν ὑπο- 
νόμοις καὶ τείχεσιν ἔξωϑεν ἀντῳκχοδομημένοις, τὰς δὲ 
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λιμῷ καὶ δίψει. τὰς δ᾽ ἄλλοις τρόποις ἐχπολιορκήσας 

χαὶ λαβὼν κατὰ κράτος, ἐπὶ σφαγὴν γυναικῶν καὶ νη- 

πίων ἐχώρησεν. οὐδὲν ὠμὸν οὐδ᾽ ἀνθρωπίνης σκληρό- 
τερον διαπράττεσθαι φύσεως ἡγούμενος. πρῶτον μὲν 

πολεμίους ταῦτα δρῶν, ἔπειτα προστάγματι ϑεοῦ, ᾧ τὸ 

μὴ πείϑεσϑαι κίνδυνον ἔφερε. (1315 λαμβάνει δὲ καὶ 

τὸν βασιλέα τῶν ἐχϑρῶν "ἄγαγον αἰχμάλωτον: οὗ ϑαυ- 
μάσας τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ σώματος σωτηρίας 

e 

ἄξιον ἔκρινεν, οὐκέτι τοῦτο ποιῶν κατὰ βούλησιν τοῦ 

10 ϑεοῦ, πάϑει δὲ νικώμενος ἰδίῳ καὶ χαριξόμενος ἀκαίρως 
περὶ ὧν οὐκ εἶχεν ἀκίνδυνον ἐξουσίαν οἴχτῳ" (138) ὁ 
μὲν γὰρ ϑεὸς οὕτως ἐμίσησε τὸ τῶν ᾿“μαληκιτῶν ἔϑνος 

ὡς μηδὲ νηπίων φείσασϑαι κελεῦσαι. πρὸς ἃ μᾶλλον 

ἔλεος γίνεσϑαι πέφυκε, Σάουλος δ᾽ αὐτὸν τὸν βασιλέα 

καὶ τὸν ἡγεμόνα τῶν εἰς Ἑβραίους κακῶν ἔσωσε, τῆς 

μνήμης ὧν ἐπέστειλεν ὁ ϑεὺς τὸ τοῦ πολεμίου κάλλος 

ἐπίπροσϑεν ποιησάμενος. συνεξήμαρτε δ᾽ αὐτῷ καὶ τὸ 

πλῆϑος᾽ (1395 καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τῶν ὑποζυγίων καὶ 

τῶν βοσκημάτων ἐφείσαντο καὶ διήρπασαν. μὴ τηρεῖν 

30 αὐτὰ τοῦ ϑεοῦ χελεύσαντος. τά τ᾽ ἄλλα χρήματα καὶ 

τὸν πλοῦτον ἐξεφόρησαν᾽" εἰ δέ τι μὴ σπουδῆς ἄξιον 

ἦν ὥστε κεχτῆσϑαι, διέφϑειραν. 

(1405 νικήσας δὲ Σάουλος ἅπαντας τοὺς ἀπὺ Πη- 3 

λουσίου τῆς Αἰγύπτου καϑήκοντας ἕως τῆς Ἐρυϑρᾶς 

ϑαλάττης. διέφϑειρε τὰ τῶν πολεμίων. παραλιπὼν τὸ 

τῶν Σικιμιτῶν ἔϑνος" οὗτοι γὰρ ἐν τῇ Μαδιηνῇ χώρᾳ 

μέσοι χατῴώκηνται. πρὸ δὲ τῆς μάχης πέμψας παρήγ- 

γειλὲν αὐτοῖς ἀναχωρεῖν. μὴ τοῖς ᾿“μαληκίταις κοινω- 

νήσωσι τῆς συμφορᾶς" συγγενεῖς γὰρ αὐτοὺς ὄντας 

30 Ῥαγουήλου τοῦ Μωυσέος πενθεροῦ σώξειν αἰτίαν ἔχειν. 
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(1415 xai Σάουλος μὲν ὡς μηδενὸς παρακούσας 

ὧν ὃ προφήτης ἐπέστειλε μέλλοντι τὸν πρὸς ᾿Δμαλη- 

κίτας ἐκφέρειν πόλεμον. ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ πᾶσιν ἐκείνοις 

ἀχριβῶς πεφυλαγμένοις νενικηκὼς τοὺς πολεμίους, οἴκαδε 

πρὸς αὑτὸν ὑπέστρεψε. χαίρων ἐπὶ τοῖς κατωρϑωμένοις" 

{1:95 6 δὲ ϑεὸς ἄχϑεται ἐπί τε τῇ τοῦ βασιλέως τῶν 

᾿Ἱμαληκιτῶν σωτηρίᾳ καὶ τῇ τῶν βοσκημάτων διαρπαγῇ 

τοῦ πλήϑους. ὅτι μὴ συγχωρήσαντος αὐτοῦ ταῦτ᾽ 

ἐπράχϑη᾽" δεινὸν γὰρ ἡγεῖτο νικᾶν μὲν καὶ περιγίνεσθαι 

τῶν ἐχϑρῶν ἐκείνου τὴν ἰσχὺν διδόντος αὐτοῖς. κατα- 

φρονεῖσϑαι δὲ καὶ παρακούεσθϑαι μηδ᾽ ὡς ἄνθρωπον 
βασιλέα. C149» μετανοεῖν οὖν ἔλεγε πρὸς τὸν προ- 

φήτην Σαμούηλον ἐπὶ τῷ χειροτονῆσαι βασιλέα τὸν 

Σάουλον. μηδὲν ὧν αὐτὸς κελεύει πράττοντα, τῇ δ᾽ 

οἰκείᾳ βουλήσει χρώμενον. σφόδρα ταῦτ᾽ ἀκούσας ὃ 

Σαμούηλος συνεχύϑη. καὶ δι᾽ ὅλης τῆς νυχτὸς παρα- 

καλεῖν ἤρξατο τὸν ϑεὸν χαταλλάττεσθϑαι τῷ Σαούλῳ 

καὶ μὴ χαλεπαίνειν. {144) ὃ δὲ τὴν συγγνώμην οὐκ 

ἐπένευσεν εἰς τὸν Σάουλον αἰτουμένῳ τῷ προφήτῃ. 

λογισάμενος οὐκ εἶναι δίκαιον ἁμαρτήμασι χαρίξεσϑαι 

παραίτησιν" οὐ γὰρ ἐξ ἄλλου τινὸς φύεσϑαι μᾶλλον ἢ 

τοῦ καταμαλακίξζεσϑαι τοὺς ἀδικουμένους" ϑηρωμένους 

γὰρ δόξαν ἐπιεικείας καὶ χρηστότητος λανϑάνειν αὗ- 

τοὺς ταῦτα γεννῶντας. 14D» ὡς οὖν ἀπεῖπεν ὁ ϑεὸς 

τῇ τοῦ προφήτου δεήσει χαὶ δῆλος ἦν μὴ μεταμελό- 

μένος, ἅμ᾽ ἡμέρᾳ Σαμούηλος εἰς Γάλγαλα παραγίνεται 

πρὺς Σάουλον. ϑεασάμενος δ᾽ αὐτὸν ὁ βασιλεὺς προσ- 

τρέχει. καὶ κατασπασάμενος τῷ ϑεῶ᾽ φησίν “εὐχα- 

ριστῶ. τῷ δόντι μοι τὴν νίκην" ἅπαντα μέντοι γε τὰ 

κεχκελευσμένα ὑπ᾽ αὐτοῦ πεπρᾶχϑαι. {1405 Σαμούηλος 
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δὲ πρὸς τοῦϑ᾽ ὑπολαβών ᾿πόϑεν οὖν ἀκούω ϑρεμμά- 
TOv! εἶπε "xal ὑποξυγίων βοῆς ἐν τῷ στρατοπέδῳ: ὃ 

δὲ τὸν λαὺν ταῦτα εἰς ϑυσίας ἀπεχρίνατο τετηρηκέναι. 

τὸ μέντοι γε τῶν ᾿Δμαληκιτῶν γένος ἅπαν ἐξηφανίσϑαι 

χατὰ τὴν ἐντολήν. καὶ περιλείπεσϑαι ἄλλον μηδένα. 

πρὸς δ᾽ αὑτὸν ἀγαγεῖν τηρήσαντα μόνον αὐτὸν τὸν 

βασιλέα, περὶ οὗ τί δεῖ ποιεῖν βουλεύσεσϑαι πρὸς ἀλλή- 
λους ἔφασκεν. {1415 ὁ δὲ προφήτης οὐχὶ ϑυσίαις 

ἔλεγεν ἥδεσθαι τὸ ϑεῖον. ἀλλὰ τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ δὲ- 

10 καίοις᾽ οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἵ τῇ βουλήσει καὶ ταῖς ἐντολαῖς 

αὐτοῦ κατακολουϑοῦντες καὶ μηδὲν ἄλλο πραχϑήσεσϑαι 

καλῶς ὑφ᾽ ἑαυτῶν νομίζοντες ἢ ὅ τι ἂν ποιήσωσι τοῦ 

ϑεοῦ κεκελευκχότος. καταφρονεῖσθαι γὰρ οὐχ ὅταν αὐτῷ 

μὴ ϑύῃ τις. ἀλλ᾽ ὅταν ἀπειϑεῖν αὐτῷ δοκῇ. {148) 

5 παρὰ δὲ τῶν οὐχ ὑποταττομένων οὐδ᾽ ἀληϑῆ καὶ 

μόνην τῷ ϑεῶ κεχαρισμένην Qguoxevóvrov ϑρησκείαν. 

οὔτ᾽ ἂν πολλὰ καὶ πιμελὴ καταϑύσωσιν ἱερεῖα, οὔτ᾽ ἂν 
κόσμον ἀναϑημάτων ἐξ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ πεποιη- 

μένων προσφέρωσι. δέχεται ταῦτ᾽ εὐμενῶς. ἀλλ᾽ ἀπο- 

30 στρέφεται καὶ δείγματα τῆς πονηρίας. οὐκ εὐσέβειαν 

ἡγεῖται. {1495 τοῖς δ᾽ ἕν χαὶ μόνον τοῦϑ᾽ ὅ τι περ 

ἂν φϑέγξηται καὶ κελεύσῃ ὃ ϑεὺς διὰ μνήμης ἔχουσι 

καὶ τεϑνάναι μᾶλλον ἢ παραβῆναί τι τούτων αἵρου- 

μένοις τέρπεται, καὶ οὐδὲ ϑυσίαν ἐπιζητεῖ παρ᾽ αὐτῶν. 

35 καὶ παρὰ ϑυόντων δέ, κἂν T Aw, τῆς πενίας ἥδιον 

τὴν τιμὴν ἢ παρὰ τῶν πλουσιωτάτων δεξιοῦται. (180. 

σὺ τοίνυν ἴσϑι σαυτὸν δι’ ὀργῆς ὄντα τῷ ϑεῷ" κατ- 

ἐφρόνησας γὰρ καὶ κατημέλησας ὧν ἐπέστειλε. πῶς οὖν 
οἴει τὴν ϑυσίαν ἂν αὐτὸν προσβλέπειν ἐξ ὧν κατ- 

80 ἔκρινεν ἀπολέσϑαι γινομένην; πλὴν εἰ μὴ νομίζεις 

8146 — 1 Reg. XV 14. 
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ὅμοιον ὀλέϑρῳ τὸ ϑύεσϑαι ταῦτα τῷ ϑεῷ. προσδόκα 

τοίνυν τὴν βασιλείαν ἀφαιρεϑησόμενος καὶ τὴν ἐξου- 

σίαν, ἀφ᾽ ἧς ὁρμώμενος τοῦ παρασχόντος dou ϑεοῦ 

ταύτην ἠμέλησας. C151» Σάουλος δ᾽ ἀδικεῖν ὧμο- 

λόγει καὶ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἠρνεῖτο παραβῆναι γὰρ 

τὰς ἐντολὰς τοῦ προφήτου, κατὰ μέντοι ys δέος καὶ 

τὸν ἀπὸ τῶν στρατιωτῶν φόβον μὴ κωλῦσαι διαρπά- 

ἕοντας αὐτοὺς τὴν λείαν μηδ᾽ ἐπισχεῖν. “ἀλλὰ συγγί- 

voGxe καὶ πρᾶος ἴσϑι"᾽ φυλάξεσϑαι γὰρ εἰς τοὐπιὸν 

ἁμαρτεῖν. παρεχάλει ὃὲ τὸν προφήτην ὑποστρέψαντα 

ϑυσίας χαριστηρίους ἐπιτελέσαι τῷ ϑεῷ. ὃ δέ (οὐ γὰρ 

ἑώρα τὸν ϑεὸν διαλλαττόμενον) ἀπήει πρὸς ἑαυτόν. 

(1525 Σάουλος δὲ κατασχεῖν βουλόμενος τὸν Σαμού- 

λον ἐλλαμβάνεται τῆς διπλοΐδος. καὶ βιαίας τῆς δλκῆς 

διὰ τὸ μεϑ' ὁρμῆς ἀπιέναι τὸν Σαμούηλον γενομένης 

διασχίξει τὸ ἱμάτιον. «153» τοῦ δὲ προφήτου τὴν 

βασιλείαν οὕτως αὐτοῦ διασχισϑῆναι φήσαντος καὶ λή- 

ψεσϑαι ταύτην ἀγαϑὸν καὶ δίκαιον (ἐμμένειν γὰρ τὸν 

σι 

10 

15 

ϑεὺν τοῖς περὶ αὐτοῦ κεχριμένοις. ὡς τοῦ μεταβάλλεσθαι. 

καὶ στρέφειν τὴν γνώμην ἀνθρωπίνου πάϑους ὄντος, : 

οὐχὶ ϑείας ἰσχύος). 4104) ὁ Σάουλος ἀσεβῆσαι μὲν 

ἔλεγεν, ἀγένητα δὲ ποιῆσαι τὰ πεπραγμένα μὴ δύνασθαι" 

τιμῆσαί ys μὴν αὐτὸν παρεχάλει. καὶ τοῦ πλήϑους 

ὁρῶντος σὺν αὐτῷ παραγενόμενον τῷ ϑεῷ προσκυνῆσαι. 

δίδωσι δὲ τοῦτο Σαμούηλος αὐτῶ. καὶ συνελϑὼν προσ- μουὴ (. 9 

κυνεῖ τῷ ϑεῷ. 1555 ἄγεται δὲ καὶ ὃ τῶν ᾿“μαληκι- 

τῶν βασιλεὺς "άγαγος πρὸς αὐτόν. καὶ πυνθανομένου 

πῶς εἴη πικρὸς ὃ θάνατος. εἶπεν. ᾿ὡὼς σὺ πολλὰς μη- 

τέρας Ἑβραίων ἐπὶ τέκνοις ὀδύρεσϑαι καὶ πένϑος ἄγειν 

τ ς 

τῷ e 

ἐποίησας, οὕτως ὀδυνήσεις ἐπὶ σαυτῷ διαφϑαρέντι τὴν 30 
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μητέρα. καὶ κελεύει παραχρῆμα αὐτὸν ἐν Γαλγάλοις ἀπο- 

ϑανεῖν. καὶ αὐτὸς δ᾽ εἰς ᾿Δρμαϑὰν πόλιν ἀπαλλάττεται. 

«1665 Σάουλος δ᾽ ὁ βασιλεὺς αἰσϑόμενος ὧν (ἂν) 8 

πειραϑείη κακῶν ἐχϑρὸν αὑτῷ τὸν ϑεὸν κατασκευάσας, 

5 εἰς τὸ βασίλειον ἀναβαίνει Γαβᾶ (σημαίνει δὲ βουνὸν 

ἑρμηνευόμενον τοὔνομα). καὶ μετ᾽ ἐκείνην οὐκέτι τὴν 

ἡμέραν εἰς ὄψιν ἔρχεται τῷ προφήτῃ. C151» Σαμουήλῳ 

“δὲ λυπουμένῳ περὶ αὐτοῦ παύσασϑαι μὲν τῆς φρον- 

τίδος ἐχέλευσεν ὃ ϑεός. λαβόντι δὲ τὸ ἅγιον ἔλαιον 

1 εἰς Βηϑλεέμην ἀπελθεῖν πόλιν πρὸς Ἰεσσαῖον παῖδα 

Ὠβήδου, καὶ χρῖσαι τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὃν ἂν αὐτὸς ἐπι- 

δείξῃ βασιλέα γενησόμενον. ὃ δ᾽ εὐλαβεῖσϑαι φήσας 

μὴ τοῦτο μαϑὼν Σάουλος ἀνέλῃ λοχήσας αὐτὸν ἢ καὶ 

φανερῶς, ὑποθϑεμένου τοῦ ϑεοῦ καὶ δόντος ἀσφαλείας 

ι ὁδὸν ἧκεν εἰς τὴν προειρημένην πόλιν. (1585 καὶ 

πάντες αὐτὸν ἠσπάζοντό τε καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀφίξεως 

ἀνηρώτων. ἔλεγε δ᾽ ἥκειν ἵνα ϑύσῃ τῷ ϑεῶ. ποιήσας 

οὖν τὴν ϑυσίαν., καλεῖ τὸν Ἰεσσαῖον μετὰ τῶν τέκνων 

ἐπὶ τὰ ἱερεῖα. καὶ ϑεασάμενος αὐτοῦ τὸν πρεσβύτατον 

30 τῶν υἱῶν εὐμεγέϑη καὶ καλόν. εἴκασεν ἐκ τῆς εὐμορφίας 

τοῦτον εἶναι τὸν μέλλοντα βασιλεύειν. «1595 διαμαρ- 

τόνει δὲ τῆς τοῦ ϑεοῦ προνοίας ἐπερωτήσαντι γὰρ 

αὐτὸν εἰ χρίσει τῷ ἐλαίῳ τὸν νεανίσκον ὃν αὐτὸς ἔτε- 

ϑαυμάκει καὶ τῆς βασιλείας ἄξιον ἔκρινεν. οὐ ταὐτὰ 

95 βλέπειν ἀνθρώπους εἶπε καὶ ϑεόν. (1605 “ἀλλὰ σὺ 
μὲν εἰς τὸ κάλλος ἀπιδὼν τοῦ νεανίσκου. καὶ δὴ τοῦτον 

ἡγεῖ ἄξιον τοῦ βασιλεύειν εἶναι. ἐγὼ δ᾽ οὐ σωμάτων 

εὐμορφίας ἔπαϑλον ποιοῦμαι τὴν βασιλείαν ἀλλὰ ψυχῶν 

ἀρετῆς. καὶ ξητῶ ὅστις ταύτην ἐστὶ τελέως εὐπρεπής. 

30 εὐσεβεία καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ πειϑοῖ, ἐξ ὧν 
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τὸ τῆς ψυχῆς συνίσταται χάλλος. κατακεκοσμημένος." 

X161» ταῦτα φράσαντος τοῦ ϑεοῦ. πάντας ἐκέλευσεν 

αὐτῷ τὸν ᾿ἸΙεσσαῖον τοὺς υἱοὺς ἐπιδεῖξαι Σαμούηλος. 

ὃ ὃὲ πέντ᾽ ἄλλους ἐποίησεν ἐλθεῖν, ὧν ὃ uiv πρεσβύ- 

τερος ᾿Ελίαβος. ὁ δεύτερος ᾿Δμινάδαβος. Σάμαλος ὃ 5 

τροίτος. ὃ τέταρτος Ναϑανάηλος. καὶ Ῥάηλος ὃ πέμπτος 

ἐκαλεῖτο, 0 δ᾽ ἕχτος ᾿ἄσαμος. «1025 ἰδὼν δὲ καὶ τού- 

τους ὃ προφήτης μηδὲν χείρους τοῦ πρεσβυτέρου ταῖς 
μορφαῖς. ἐπηρώτησε τὸν ϑεὸν τίνα τούτων αἱρεῖται 

βασιλέα. εἰπόντος δ᾽ οὐδένα, πυνϑάνεται τοῦ ᾿Ιεσσαίου 

μὴ πρὸς τούτοις αὐτῷ καὶ ἄλλοι παῖδες εἰσί. «4163» 

φήσαντος δ᾽ εἶναι “ΖΙαυίδην τοὔνομα. ποιμαίνειν δὲ 

καὶ τῆς τῶν βοσχημάτων φυλακῆς ἐπιμελεῖσϑαι. κελεύει 

καλεῖν αὐτὸν ἐν víysv κατακλιϑῆναι γὰρ εἰς τὴν 

εὐωχίαν οὐκ εἶναι δυνατὸν αὐτοῖς ἐχείνου μὴ παρόντος. 

(1645 ὡς δ᾽ ἧκεν ὁ ΖΔαυίδης μεταπεμφϑεὶς ὑπὸ τοῦ 

πατρός, παῖς ξανϑὸς μὲν τὴν χρόαν γοργὺς δὲ τὰς 

ὄψεις καὶ καλὸς ἄλλως. “οὗτός ἐστιν᾽ εἰπὼν ἡσυχῇ πρὸς 

αὑτὸν Σαμούηλος “ὃ βασιλεύειν ἀρέσας τῷ ϑεῷ. κατα- 
, M 9. ΄ , 3 [4 , e P * 

κλίνεται μὲν αὐτός, κατακλίνει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτὸν τὸν νεα- 2 

vícxov καὶ τὸν Ἰεσσαῖον μετὰ καὶ τῶν παίδων. (160) 
" ^ e - - ^S ^ ki EJ , 

ἔπειτα λαβὼν ὁρῶντος τοῦ “Ζ΄αυίδου τὸ ἔλαιον ἀλείφει 

τ᾽ αὐτὸν x«l πρὸς τὸ οὖς ἠρέμα λαλεῖ. καὶ σημαίνει, 

τοῦϑ'᾽ ὅτι βασιλεύειν αὐτὸν ὃ ϑεὸς ἥρηται. παρήνει 
δ᾽ εἶναι δίκαιον καὶ κατήκοον αὐτοῦ τῶν προσταγμάτων" 

e iJ 3 X ^ ^ , 2-5 y I 

οὕτω γὰρ αὐτῷ παραμενεῖν τὴν βασιλείαν ἐπὶ πολὺν χρό- 
τ * ^ , 

vov, καὶ τὸν οἶκον λαμπρὸν καὶ περιβόητον γενήσεσθαι. 

καταστρέψεσϑαι δὲ καὶ Παλαιστινούς. καὶ οἷς ἂν ἔϑνεσι 

πολεμῇ νικῶντα καὶ περιόντα τῇ μάχῃ κλέος ἀοίδιμον 
-" f er - 3 QU 2 

ξῶντά τε ἕξειν xol τοῖς uc9' αὑτὸν ἀπολείψειν. 
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(1665 xal Σαμούηλος μὲν ἀπαλλάττεται ταῦτα παρ- 2 

αινέσας. πρὸς δὲ τὸν “Ιαυίδην μεταβαίνει τὸ ϑεῖον 

καταλιπὸν τὸν Σάουλον. καὶ ὃ μὲν προφητεύειν ἤρξατο, 

τοῦ ϑείου πνεύματος εἰς αὐτὸν μετοικισαμένου. τὸν 

5 Σάουλον δὲ περιήρχετο πάϑη τινὰ καὶ δαιμόνια πνιγ- 

μοὺς αὐτῷ καὶ στραγγάλας ἐπιφέροντα, ὡς τοὺς («- 

τροὺς ἄλλην μὲν αὐτῷ ϑεραπείαν μὴ ἐπινοεῖν. εἰ δέ 

τις ἐστὶν ἐξάδειν δυνάμενος καὶ ψάλλειν ἐπὶ κινύρᾳ, 

τοῦτον ἐχέλευσαν ξητήσαντας. ὁπότ᾽ αὐτῷ προσίοι τὰ 

10 δαιμόνια καὶ ταράττοι. ποιεῖν ὑπὲρ κεφαλῆς στάντα 

ψάλλειν καὶ τοὺς ὕμνους ἐπιλέγειν. «1601. ὃ δ᾽ οὐκ 
ἠμέλησεν. ἀλλὰ ξητεῖσϑαι προσέταξε τοιοῦτον ἄνϑρωπον. 

φήσαντος δέ τινος αὐτῷ τῶν παρόντων ἐν Βηϑλεέμῃ 

πόλει τεϑεᾶσϑαι "ecocíov μὲν υἱόν. ἔτι παῖδα τὴν 

ἡλικίαν, εὐπρεπὴ δὲ καὶ καλόν. τά τ᾽ ἄλλα σπουδῆς 

ἄξιον καὶ δὴ καὶ ψάλλειν εἰδότα καὶ ἄδειν ὕμνους καὶ 

πολεμιστὴν ἄκρον. πέμψας πρὸς τὸν Ἰεσσαῖον ἐκέλευσεν 

ἀποστέλλειν αὐτῷ τὸν Ζαυίδην τῶν ποιμνίων ἀπο- 

σπάσαντα᾽ βούλεσθαι γὰρ αὐτὸν ἰδεῖν. περὶ τῆς εὐ- 

μορφίας καὶ ἀνδρείας ἀκούσας τοῦ νεανίσκου. {1085 

ὁ ὃὲ Ἰεσσαῖος πέμπει τὸν υἱὸν καὶ ξένια δοὺς κομίσαι 
τῷ Σαούλῳ. ἐλθόντι δ᾽ ἥσϑη. καὶ ποιήσας ὁπλοφόρον 

διὰ πάσης ἦγε τιμῆς. ἐξήδετο γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ πρὸς 

τὴν ὑπὸ τῶν δαιμονίων ταραχήν. ὁπότ᾽ αὐτῷ ταῦτα 

- σι 

2 c 

τῷ [1 προσέλϑοι, μόνος ἰατρὸς qv, λέγων vs τοὺς ὕμνους καὶ 
, » - , ' - 2 δ - , 

ψάλλων £v τῇ κινύρᾳ καὶ ποιῶν (ἐν) ἑαυτοῦ γίνεσθαι 

τὸν Σάουλον. {1095 πέμπει τοίνυν πρὸς τὸν πατέρα 

τοῦ παιδὸς "eoociov, ἐᾶσαι παρ᾽ αὐτῷ τὸν Ζ]αυίδην 

κελεύων" ἥδεσθαι γὰρ αὐτῷ βλεπομένῳ καὶ παρόντι. τὸν 

80 δ᾽ οὐχ ἀντειπεῖν τῶ Σαούλῳ, συνεχώρησε δὲ κατέχειν. 

8$ 166 — 1 Reg. XVI 13. 
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4170» χρόνοις δ᾽ ὕστερον οὐ πολλοῖς οἵ Παλαι- 

στινοὶ πάλιν συνελθόντες καὶ δύναμιν ἀϑροίσαντες με- 

γάλην ἐπίασι τοῖς ᾿Ισραηλίταις, καὶ (τὸ) μεταξὺ Σιωχοῦς 

καὶ ᾿Δξηκᾶς καταλαμβανόμενοι στρατοπεδεύονται. ἀντ- 

ἐπεξάγει δ᾽ αὐτοῖς τὴν στρατιὰν x«l Σάουλος. καὶ ἐπί 

τινος ὄρους στρατοπεδευσάμενος ἀναγκάζει τοὺς Παλαι- 

στινοὺς τὸ μὲν πρῶτον στρατόπεδον καταλιπεῖν, ὁμοίως 

δ᾽ ἐπί τινος ὄρους ἀντικρὺ τοῦ χαταληφϑέντος ὑπὸ 

τοῦ Σαούλου στρατοπεδεύσασϑαι. {111 διέστησε δ᾽ 

ἀπ’ ἀλλήλων τὰ στρατόπεδα μέσος αὐλὼν τῶν ὀρῶν 

ἐφ’ ὧν ἦν. καταβὰς οὖν τις τῶν ἐκ τοῦ Παλαιστινῶν 

στρατοπέδου, Γολιάϑης ὄνομα, πόλεως δὲ Γίττης, ἀνὴρ 

παμμεγεϑέστατος (ἣν γὰρ πήχεων τεττάρων καὶ σπι- 

ϑαμῆς, ὕπλα τῇ φύσει τοῦ σώματος ἀναλογοῦντα περι- 

κείμενος" ϑώραχα μὲν γὰρ ἐνεδέδυτο σταϑμὸν ἄγοντα 

πέντε χιλιάδας σίκλων. κόρυϑα δὲ καὶ κνημῖδας χαλκᾶς, 

ὁποίας εἰχὺὸς ἦν ἀνδρὸς οὕτω παραδόξου τὸ μέγεϑος 

σχεπάσαι τὰ μέλη. δόρυ δ᾽ qv οὐ κοῦφον βάσταγμα 

δεξιᾶς. ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ὥμων αὐτὸ αἴρων ἔφερεν. εἶχε 

ÓR καὶ λόγχην ἑξακοσίων σίκλων. εἵποντο δὲ πολλοὶ 3 5 

βαστάζοντες τὰ ὕπλα) ---- (1125 στὰς τοίνυν ὁ Γολιάϑης 

οὗτος μεταξὺ παρατάξεων βοήν τ᾽ ἀφίησι μεγάλην. καὶ 

πρὸς τὸν Σάουλον καὶ τοὺς Ἑβραίους λέγει “μάχης 

μὲν ὑμᾶς καὶ κινδύνων ἀπαλλάττω. τίς γὰρ ἀνάγκη 

τὴν στρατιὰν ὑμῶν συμπεσοῦσαν κακοπαϑεῖν; {115 

δότε δ᾽ ὅστις ἐμοὶ μαχεῖται τῶν ὑμετέρων. καὶ βρα- 

βευϑήσεται τὸ τοῦ πολέμου τέλος ἑνὶ τῷ νενικηκότι" 

δουλεύσουσι γὰρ ἐκεῖνοι τοῖς ἑτέροις ὧν ἂν ὃ νικήσας 

γένηται. πολὺ δὲ κρεῖττον. οἶμαι, καὶ σωφρονέστερον 

ἑνὸς κινδύνῳ λαβεῖν ὃ βούλεσϑε ἢ τῷ πάντων. {114) 

$ 170 — 1 Reg. XVII 1. 
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ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνεχώρησεν εἰς τὸ τῶν οἰκείων στρατόπεδον. 

τῇ δ᾽ ἐχομένῃ πάλιν ἐλθὼν τοὺς αὐτοὺς ἐποιήσατο 

 Aóyove, καὶ μέχρι τετταράκονθ᾽ ἡμερῶν οὐ διέλειπε 

προχαλούμενος ἐπὶ τοῖς προειρημένοις τοὺς πολεμίους, 

50g καταπλαγῆναι αὐτόν τε τὸν Σάουλον καὶ τὴν στρα- 

τιάν. καὶ παρετάττοντο μὲν ὡς εἰς μάχην. οὐκ ἤρχοντο 
δ᾽ εἰς χεῖρας. 

(1155 τοῦ ὃὲ πολέμου συνεστηκχύότος τοῖς Ἑβραίοις 
' » 

καὶ τοῖς Παλαιστινοῖς. ὃ Σάουλος ἀπέλυσε τὸν Ζαυίδην 

τὸ πρὸς τὸν πατέρα Ἰεσσαῖον. ἀρκούμενος αὐτοῦ τοῖς τρι- 

σὶν υἱοῖς. οὺς ἐπὶ συμμαχίαν καὶ τοὺς κινδύνους 

ἔπεμψεν. 116» ὃ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ τὰ ποίμνια 

πάλιν καὶ τὰς νομὰς τῶν βοσκημάτων παραγίνεται. 

μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ ἔρχεται πρὸς τὸ στρατόπεδον τῶν 

i5 Ἑβραίων πεμφϑεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς κομίσαι τὲ τοῖς 

ἀδελφοῖς ἐφόδια καὶ γνῶναι τί πράττουσι. (111) τοῦ 

ὃὲ Γολιάϑου πάλιν ἐλϑόντος καὶ προκαλουμένου xci 

ὀνειδίζοντος ὅτι μηδείς ἐστιν ἀνδρεῖος ἐν αὐτοῖς ὃς εἰς 

μάχην αὐτῷ τολμᾷ καταβῆναι. μεταξὺ τοῖς ἀδελφοῖς 

390. ὁμιλῶν Ó “Ιαυίδης περὶ ὧν ἐπέστειλεν ὃ πατήρ. ἀκούσας 

βλασφημοῦντος τὴν στρατιὰν καὶ κακίζοντος τοῦ Πα- 

λαιστινοῦ ἠγανάκτησε. καὶ πρὺς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ 

εἶπεν ἑτοίμως ἔχειν μονομαχῆσαι τῷ πολεμίῳ. «118» 

πρὺς τοῦϑ᾽ ὁ πρεσβύτατος τῶν ἀδελφῶν Ἐλίαβος ἐπ- 

35 ἔπληξεν αὐτῷ. τολμηρότερον παρ᾽ ἡλικίαν καὶ ἀμαϑῆ 

τοῦ προσήκοντος εἰπών. ἐκέλευσέ τὲ πρὸς τὰ ποίμνια 

καὶ τὸν πατέρα βαδίζειν. καταιδεσϑεὶς δὲ τὸν ἀδελφὸν 

ὑπεχώρησεν. καὶ πρός τινας τῶν στρατιωτῶν ἀπελά- 

λησεν ὅτι ϑέλοι μάχεσθαι τῷ προκαλουμένῳ. «(1195 

80 δηλωσάώντων δ᾽ εὐθὺς τῷ Σαούλῳ τὴν τοῦ νεανίσκου 
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προαίρεσιν. μεταπέμπεται αὐτὸν ὃ βασιλεύς. καὶ πυ- 

ϑομένου τί βούλεται καὶ λέγειν. "wr ταπεινόν εἶπεν 

“ἔστω τὸ φρόνημα. μηδ᾽ εὐλαβές. ὦ βασιλεῦ: καϑαι- 

ρήσω γὰρ ἐγὼ τὴν ἀλαζονείαν τοῦ πολεμίου. χωρήσας 
2 L1 ^ ’ M ' ς P! ' , e LINES] Y αὐτῷ διὰ μάχης καὶ τὸν ὑψηλὸν καὶ μέγαν ὑπ᾽ ἐμαυτῷ 

βαλών. «180» γένοιτο μὲν ἂν αὐτὸς οὕτω καταγέλα- 

στος. ἔνδοξον δὲ τὸ σὸν στράτευμα. εἰ μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀν- 
* ». M , M p , 

δρὸς πολεμεῖν ἤδη δυναμένου xci πιστευομένου παρά- 

ταξιν καὶ μάχας. ἀλλ᾽ ὑπὸ παιδὸς ἔτι δοκοῦντος καὶ 

8 ταύτην ἔχοντος τὴν ἡλικίαν ἀποϑάνοι.. 181» τοῦ ὃὲ 

Σαούλου τὸ μὲν τολμηρὸν αὐτοῦ καὶ τὴν εὐψυχίαν 

ϑαυμάξοντος. οὐ ϑαρροῦντος δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ διὰ τὴν ἣλι- 

κίαν. ἀλλ᾽ ἀσϑενέστερον εἶναι διὰ ταύτην πρὸς εἰδότα 

πολεμεῖν μάχεσθαι λέγοντος, ἱταῦτ᾽᾽ εἶπε “]αυίδης 

᾿ἐπαγγέλλομαι τῷ ϑεῷ ϑαρρῶν ὄντι μετ᾽ ἐμοῦ" (1825 

πεπείραμαι γὰρ αὐτοῦ τῆς βοηϑείας. λέοντα γὰρ ἐπελ- 

3 

ϑόντα μού ποτε τοῖς ποιμνίοις καὶ ἁρπάσαντα ἄρνα 

διώξας καταλαμβάνω. καὶ τὸν μὲν ἄρνα ἐκ τοῦ στό- 

ματος ἐξαρπάξω τοῦ ϑηρός, αὐτὸν δ᾽ ὁρμήσαντα ἐπ᾽ 

ἐμὲ τῆς οὐρᾶς βαστάσας καὶ προσρήξας τῇ γῇ Ow? 

φϑείρω. (188) ταὐτὸ δὲ καὶ ἄρκτον ἀμυνόμενος δια- 

τίϑεμαι. νομιξζέσϑω δὴ καὶ ὁ πολέμιος ἐκείνων εἶναι τῶν 

ϑηρίων, ὀνειδίζων ἐκ πολλοῦ τὴν στρατιὰν καὶ βλασφη- 

μῶν ἡμῶν τὸν 9sóv, ὃς αὐτὸν ὑποχείριον ἐμοὶ ϑήσει. 

4 {184) τῇ προϑυμίᾳ τοιγαροῦν καὶ τῇ τόλμῃ τοῦ 56 

παιδὸς ὅμοιον γενέσϑαι τέλος παρὰ τοῦ ϑεοῦ Σάουλος 
B4 e» , » ἴδ Η x , , ^ εὐξάμενος, ᾿ἄπιϑι᾽ φησί 'πρὸς τὴν μάχην." καὶ περι- 

ϑεὶς αὐτῷ τὸν αὑτοῦ ϑώρακα καὶ περιζώσας τὸ 

ξίφος x«l περικεφαλαίαν ἁρμόσας ἐξέπεμψεν. (185) 

οι 

- 0 

- 5 

ho eo 

ὁ 0i Ζαυίδης βαρυνόμενος ὑπὸ τῶν ὕπλων (οὐκ ἐγε- 80 
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γύμναστο γὰρ οὐδ᾽ ἐμεμαϑήκει φέρειν ὅπλα) 'ταῦτα 

μέν᾽ εἶπεν. “ὦ βασιλεῦ. σὺς ἔστω κόσμος τοῦ χαὶ βα- 

στάξειν δυναμένου, συγχώρησον δὲ ὡς δούλῳ σου καὶ 

ὡς ἐγὼ βούλομαι μαχεσϑῆναι. τίϑησιν οὖν τὰ ὅπλα, 

καὶ τὴν βακτηρίαν ἀράμενος, καὶ πέντε λίϑους ἐκ τοῦ 

χειμάρρου βαλὼν εἰς τὴν πήραν τὴν ποιμενικήν. καὶ 

σφενδόνην ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ φέρων. ἐπὶ τὸν Γολιάϑην 

ἐπορεύετο. (1806. καταφρονεῖ δ᾽ οὕτως ἰδὼν αὐτὸν ὃ 

πολέμιος ἐρχύμενον. καὶ προσέσκωψεν ὡς οὐχ οἷα πρὺς 

10 ἄνϑρωπον ὅπλα νενόμισται ταῦτ᾽ ἔχων μέλλοι μάχε- 

οι 

σϑαι. οἷς δὲ κύνας ἀπελαύνομεν καὶ φυλαττόμεϑα. μὴ 
αὐτὸν ἀντὶ ἀνθρώπου κύνα εἶναι δοκεῖ; ὃ δ᾽ οὐχὶ 

τοιοῦτον. ἀλλὰ καὶ χείρω κυνὸς αὐτὸν νομίζειν ἀπε- 

χρίνατο. κινεῖ δὲ πρὸς ὀργὴν τὸν Γολιάϑην, καὶ ἀρὰς 

5 αὐτῷ τίϑεται ἐκ τῆς προσηγορίας τοῦ ϑεοῦ, καὶ δώσειν 

ἠπείλησε τὰς σάρκας αὐτοῦ τοῖς ἐπιγείοις καὶ τοῖς μεταρ- 

σίοις διασπάσασϑαι. ἀμείβεται δ᾽ αὐτὸν ὃ Ζ]αυίδης 

(181) 'σὺ μὲν ἐπέρχει μοι ἐν δομφαίᾳ καὶ δόρατι καὶ 

ϑώρακι. ἐγὼ δὲ χωρῶν ἐπὶ σὲ τὸν ϑεὸν ὥπλισμαι. ὅς 

30 σέ τὲ καὶ τὴν πᾶσαν ὑμῶν στρατιὰν χερσὶ ταῖς ἡμετέ- 

ραις διολέσει." καρατομήσω μὲν γάρ σὲ σήμερον. καὶ 

τὸ ἄλλο σῶμα τοῖς ὁμοφύλοις κυσὶ παραβαλῶ. μαϑή- 

σονται δὲ πάντες ὅτι προέστηκεν Ἑβραίων τὸ ϑεῖον. 

a σι 

x«l ὅπλα ἡμῖν καὶ ἰσχὺς τοῦτ᾽ ἔστι κηδόμενον. ἡἣ δ᾽ 

ἄλλη παρασχευὴ καὶ δύναμις ἀνωφελὴς ϑεοῦ μὴ παρ- 

óvrog. 4188» ὁ δὲ Παλαιστινὸς ὑπὸ βάρους τῶν 

ὕπλων εἰς ὠκύτητα καὶ δρόμον ἐμποδιζόμενος βάδην 

ἐπὶ τὸν “Ιαυίδην παραγίνεται. καταφρονῶν καὶ πεποι- 
ϑὼς γυμνὸν ὁμοῦ x«l παῖδα ἔτι τὴν ἡλικίαν ἀπόνως 

80 ἀναιρήσειν. {1895 ἀπαντᾷ δ᾽ ὃ νεανίσκος μετὰ συμ- 5 
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μάχου μὴ βλεπομένου τῷ πολεμίῳ: ϑεὸς δ᾽ ἦν οὗτος. 
καὶ ἀνελόμενος ἐκ τῆς πήρας ὧν εἰς αὐτὴν κατέϑηκεν 

ἐκ τοῦ χειμάρρου λίϑον ἕνα, καὶ ἁρμόσας τῇ σφενδόνῃ. 

βάλλει τὸν Γολιάϑην εἰς τὸ μέτωπον. καὶ διῆλθεν ἕως 

τοῦ ἐγχεφάλου τὸ βληϑέν, ὡς εὐθὺς καρωϑέντα πεσεῖν 

τὸν Γολιάϑην ἐπὶ τὴν ὄψιν. {1905 δραμὼν δ᾽ ἐφίσταται 

τῷ πολεμίῳ κειμένῳ. καὶ τῇ δομφαίᾳ τῇ ἐκείνου, μά- 

χαιραν οὐκ ἔχων αὐτός, ἀποτέμνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 

«(1915 πεσὼν δ᾽ ὁ Γολιάϑης ἧττα καὶ φυγὴ γίνεται 

Παλαιστινοῖς᾽ τὸν γὰρ δοκιμώτατον ἰδόντες ἐρριμμένον 

καὶ περὶ τῶν ὅλων δείσαντες οὐκέτι μένειν διέγνωσαν. 

ἀλλ᾽ αἰσχρᾷ καὶ ἀκόσμῳ φυγῇ παραδόντες αὑτοὺς 

ἐξαρπάζειν τῶν κινδύνων ἐπειρῶντο. Σάουλος δὲ καὶ 

πᾶς ὃ τῶν Ἑβραίων στρατὸς ἀλαλάξαντες ἐχπηδῶσιν 

εἰς αὐτούς, καὶ πολλοὺς ἀποσφάττοντες διώκουσιν ἄχρι 

τῶν Γίττης ὁρίων καὶ τῶν πυλῶν τῶν ᾿Δσκάλωνος. 

(1925 x«l ϑνήσκουσι uiv τῶν Παλαιστινῶν εἰς τρισ- 

μυρίους. δὶς δὲ τοσοῦτοι τραυματίαι γίνονται. Σάουλος 

δ᾽ ὑποστρέψας εἰς στρατόπεδον αὐτῶν διαρπάζει τὸ χα- 

ράκωμα καὶ ἐνέπρησεν, τὴν δὲ κεφαλὴν τοῦ Γολιάϑου : 

“Ιαυίδης εἰς τὴν ἰδίαν σκηνὴν ἐκόμισε. καὶ τὴν δομ- 

φαίαν ἀνέϑηκε τῷ ϑεῷ. 

199) φϑόνον ὃὲ καὶ μῖσος τοῦ Σαούλου πρὸς 

αὐτὸν αἵ γυναῖκες ἐρεϑίζουσιν᾽: ὑπαντῶσαι γὰρ τῇ 

στρατιᾷ νιχηφόρῳ μετὰ χυμβάλων καὶ τυμπάνων καὶ 

παντοίας χαρᾶς ἧδον «( μὲν γυναῖκες ὡς πολλὰς Σιάουλος 

ἀπώλεσε Παλαιστινῶν χιλιάδας. αἱ παρϑένοι δ᾽ ὡς 

μυριάδας “Ιαυίδης ἀφανίσειε. {1945 τούτων δ᾽ ἀκούων 

ὃ βασιλεύς. ὡς τὸ μὲν ἔλαττον τῆς μαρτυρίας αὐτὸς 

λάβοι. τὸ ὃὲ τῶν μυριάδων πλῆϑος ἀνατεϑείη τῷ 

8189 — 1 Reg. XVII 49. 
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νεανίσκῳ. καὶ λογισάμενος μηδὲν οὕτω μετὰ λαμπρὰν 

εὐφημίαν ἢ τὴν βασιλείαν ὑστερεῖν αὐτῷ. φοβεῖσθαι 

x«l ὑποπτεύειν ἤρξατο τὸν Ζ΄αυΐίδην. {1955 καὶ τῆς 

μὲν πρώτης τάξεως. ἐπεὶ τῷ δέει πλησίον αὐτοῦ καὶ 

5 λίαν ἐγγὺς ἐδόκει (ἐποίησε γὰρ αὐτὸν ÓmAogópov), 

μεταστήσας ἀποδείκνυσι χιλίαρχον. δοὺς αὐτῷ χώραν 

ἀμείνονα μὲν σφαλερὰν δ᾽. ὡς ἐνόμιξεν. αὐτῷ" ἐβού- 

Aero γὰρ εἰς τοὺς πολεμίους αὐτὸν ἐχπέμπειν καὶ τὰς 

μάχας ὡς ἐν τοῖς κινδύνοις τεϑνηξόμενον. 

10 (1965 Ζαυίδης δὲ πανταχοῦ τὸν ϑεὸν ἐπαγόμενος 3 

ὅποι ποτ᾽ ἀφίκοιτο χατώρϑου καὶ διευπραγῶν ἐδείκνυτο, 

ὡς δι᾿ ὑπερβολὴν τῆς ἀνδρείας τόν τε λαὺν αὐτοῦ καὶ 

τὴν Σαούλου ϑυγατέρα. παρϑένον ἔτ᾽ οὖσαν. λαβεῖν 

ἔρωτα, καὶ τοῦ πάϑους ὑπερχρατοῦς ὄντος γενέσϑαι 

φανερὰν καὶ διαβληϑῆναι πρὸς τὸν πατέρα. 191» ὃ 

δ᾽ ὡς ἀφορμῇ χρησόμενος τῆς ἐπὶ Ζαυίδην ἐπιβουλῆς 

ἡδέως ἤκουσε. καὶ δώσειν προϑύμως αὐτῷ τὴν παρϑέ. 
vov πρὺς τοὺς τὸν ἔρωτα μηνύσαντας αὐτῆς ἔφη. γενη- 

m e 

σόμενον ἀπωλείας καὶ κινδύνων αἴτιον αὐτῷ Ayvou£vo. 

30 ̓χατεγγυῶ᾽ γὰρ εἶπεν “αὐτῷ τὸν τῆς ϑυγατρός μου 

γάμον, ἂν ἑξακοσίας μοι κομίσῃ κεφαλὰς τῶν πολεμίων. 

{1985 0 δὲ καὶ γέρως οὕτω λαμπροῦ προτεϑέντος. xci 

βουλόμενος ἐπ᾽ ἔργῳ παραβόλῳ καὶ ἀπίστῳ λαβεῖν 

κλέος. ὁρμήσει μὲν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν, διαφϑαρήσεται δ᾽ 

36 ὑπὸ τῶν ΠΙαλαιστινῶν, καὶ χωρήσει μοι τὰ κατ᾽ αὐτὸν 

εὐπρεπῶς" ἀπαλλαγήσομαι γὰρ αὐτοῦ, δι᾽ ἄλλων αὐτόν. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ δι’ ἐμαυτοῦ κτείνας. (1995 διάπειραν δὴ 

τῆς τοῦ “Ζ]΄αυίδου διανοίας κελεύει τοὺς οἰκέτας λαμβά- 

νειν πῶς ἔχει πρὸς τὸ γῆμαι τὴν κόρην. οἵ δ᾽ ἤρ- 

80 ἕαντο διαλέγεσθαι πρὸς αὐτὸν ὅτι στέργει μὲν αὐτὸν 
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ὁ βασιλεὺς Σάουλος καὶ ὁ λαὺς ἅπας. βούλεται δ᾽ αὐτῷ 

κηδεῦσαι τὴν ϑυγατέρα. (200) ὃ δέ ἱμικρὸν ἄρ᾽ ὑμῖν᾽ 

εἶπε 'Üoxsi γαμβρὸν γενέσθαι βασιλέως" ἐμοὶ δ᾽ οὐχὶ 
τοιοῦτον φαίνεται, καὶ μάλιστα ὄντι ταπεινῷ καὶ δόξης 

καὶ τιμῆς ἀμοίρῳ. Σάουλος δ᾽, ἀγγειλάντων αὐτῷ 

τῶν οἰκετῶν τὰς τοῦ “Ιαυίδου ἀποκρίσεις. “οὐ χρημά- 

των᾽ ἔφη “δεῖσθαί μὲ φράξετε αὐτῷ οὐδ᾽ ἔδνων (ἀπεμ- 

πολᾶν γάρ ἐστι τοῦτο τὴν ϑυγατέρα μᾶλλον ἢ συνοι- 

κίξζειν). γαμβροῦ δ᾽ ἀνδρείαν ἔχοντος καὶ τὴν ἄλλην 

ἀρετὴν ἅπασαν. ἣν ὁρᾶν ὑπάρχουσαν αὐτῷ. (201» βού- 

λεσϑαι δή μὲ παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν ἀντὶ τοῦ γάμου τῆς 

ϑυγατρὺς οὐ χρυσὸν οὐδ᾽ ἄργυρον. οὐδ᾽ ὕπως ταῦτ᾽ 

ἐκ τῶν τοῦ πατρὸς οἰχιῶν κομίσῃ. Παλαιστινῶν δὲ 

τιμωρίαν καὶ κεφαλὰς αὐτῶν ἑξακοσίας. (2025 αὐτῷ 

τε γὰρ ἐμοὶ τούτων οὐδὲν ἂν οὔτε ποϑεινότερον οὔτε 

λαμπρότερον οὔτε προτιμότερον δῶρον γένοιτο. τῇ τὲ 

παιδί μου πολὺ τῶν νενομισμένων ἔδνων ξηλωτότερον 

τὸ συνοικεῖν ἀνδρὶ τοιούτῳ καὶ μαρτυρουμένῳ τὴν τῶν 

πολεμίων ἧτταν." 
(2035 κομισϑέντων δὲ τούτων πρὺς τὸν “ΖΙαυίδην 

τῶν λόγων. ἡσϑεὶς ἐπὶ τῷ τὸν Σάουλον ἐσπουδαχέναι 

νομίζειν αὐτοῦ περὶ τὴν συγγένειαν. οὐδὲ βουλεύ- 

σασϑαι περιμείνας. οὐδ᾽ εἰ δυνατὸν ἢ δύσκολόν ἐστι 

τὸ προκείμενον ἔργον τῷ λογισμῷ περινοήσας. ὥρμη- 

σεν εὐθὺς μετὰ τῆς ἑταιρίας ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ 

τὴν ὑπὲρ τοῦ γάμου κατηγγελμένην πρᾶξιν, καί (ϑεὸς 

γὰρ ἣν ὃ πάντα ποιῶν εὐμαρῆ καὶ δυνατὰ τῷ “Ἰαυίδῃ) 

χτείνας πολλοὺς καὶ κεφαλὰς ἑξακοσίων ἀποτεμὼν ἧκε 

πρὺς τὺν βασιλέα, διὰ τῆς τούτων ἐπιδείξεως τὸν ἀντὶ 

5 

r 

[e 

NO 

τούτων γάμον ἀπαιτῶν. (2045 Σάουλος δ᾽ οὐκ ἔχων 80 
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ἀναφυγὴν ἐκ τῶν ὑπεσχημένων (αἰσχρὸν γὰρ ὑπελάμ- 

βανεν ἢ ψεύσασϑαι δοκεῖν, ἢ δι᾿ ἐπιβουλήν, ἵν᾽ ἀδυ- 

νάτοις ἐπιχειρῶν ὃ “΄αυίδης ἐπαποϑάνῃ. τὸν γάμον 

ἐπηγγέλϑαι) δίδωσιν αὐτῷ τὴν ϑυγατέρα,. Μιχάλαν 

5 ὀνόματι. 
(205» ἔμελλε δ᾽ οὐκ ἐπὶ πολὺ τοῖς γεγενημένοις 

ἐμμενεῖν Σάουλος ἄρα ὁρῶν γὰρ τὸν “]αυΐδην παρὰ 

τῷ ϑεῷ καὶ παρὰ τοῖς ὄχλοις εὐδοκιμοῦντα κατέδεισε, 

χαὶ τὸν φόβον οὐκ ἔχων ἀποκρύψασϑαι περὶ μεγάλων 
1 ὄντα. βασιλείας τε καὶ Gode, ὧν καὶ ϑατέρου στερη- 

ϑῆναι συμφορὰ δεινή. κτείνειν τὸν “αυίδην διεγνώκει. 

x«i προστάττει τὴν ἀναίρεσιν αὐτοῦ Ἰωνάϑῃ τὲ τῷ 

παιδὶ καὶ τοῖς πιστοτάτοις τῶν οἰκετῶν. «200» ὃ δὲ 

τὸν πατέρα τῆς ἐπὶ τῷ “Ἰαυΐδῃ μεταβολῆς ϑαυμάσας, 

15 οὐχ ἐπὶ μετρίοις ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐνοίας ἀλλ᾽ ἐπὶ 

ϑανάτῳ γενομένης, καὶ τὸν νεανίσκον ἀγαπῶν καὶ τὴν 

ἀρετὴν αὐτοῦ καταιδούμενος. λέγει πρὸς αὐτὸν τὸ τοῦ 

πατρὺς ἀπόρρητον καὶ τὴν προαίρεσιν. {301 συμβου- 

λεύει μέντοι φυλάττεσϑαι γενόμενον ἐχποδὼν τὴν ἐπιοῦ- 

50 σαν ἡμέραν: αὐτὸς γὰρ ἀσπάσεσϑαι rov πατέρα. καὶ 

τοῦ χαιροῦ παραφανέντος αὐτῷ διαλεχϑήσεσθαι περὶ 

αὐτοῦ. καὶ τὴν αἰτίων μαϑήσεσϑαι καὶ ταύτην ἐχφαυ- 

λίσειν. (2085 ὡς οὐ δεῖν ἐπ᾽ αὐτῇ κτείνειν τοσαῦτα 

μὲν ἀγαϑὰ τὸ πλῆϑος ἐργασάμενον. εὐεργέτην δ᾽ αὐ- 

0 τοῦ γεγενημένον. δι᾽ ἃ καὶ συγγνώμην ἂν ἐπὶ τοῖς 

μεγίστος ἁμαρτήμασιν εἰκότως εὕρετο. δηλώσω δέ σοι 

τὴν τοῦ πατρὺς γνώμην. 4ἁαυίδης δὲ πεισϑεὶς συμ- 

βουλίᾳ χρηστῇ ὑπεξίσταται τῆς τοῦ βασιλέως ὄψεως. 

«300» τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ πρὺς τὸν Σάουλον Ἰωνάϑης ἐλ- : 

309dv, ὡς ἵλαρόν τε καὶ χαίροντα κατέλαβεν, ἤρξατο 
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λόγους αὐτῷ περὶ τοῦ “Ιαυίδου προσφέρειν. “τί κατα- 

γνοὺς αὐτοῦ μικρὸν ἢ μεῖζον ἀδίκημα, ὦ πάτερ. προσ- 

ἕταξας ἀνελεῖν ἄνδρα μέγα μὲν αὐτῷ πρὸς σωτηρίαν 

ὄφελος γεγενημένον, μεῖζον δὲ πρὸς τὴν Παλαιστινῶν 

τιμωρίαν. 4210) ὕβρεως δὲ καὶ χλεύης ἀπαλλάξαντα 5 

τὸν Ἑβραίων λαόν. ἣν ἐπὶ τετταράκονϑ᾽ ἡμέρας ὑπ- 

ἔμεινε. μόνον τολμῶντα ὑποστῆναι τὴν τοῦ πολεμίου 

πρόκλησιν. καὶ μετὰ ταῦτα κομίσαντα μὲν ὅσας ἐπετάχϑη 

κεφαλὰς τῶν ἐχϑρῶν., λαβόντα δ᾽ ἐπὶ τούτῳ γέρας τὴν 
ἐμὴν ἀδελφὴν πρὸς γάμον, ὡς ἂν ἀλγεινὸς αὐτοῦ γέ-ι 

νοιϑ᾽ ἡμῖν ὃ ϑάνατος οὐ διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ μόνον 

ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συγγένειαν" συναδικεῖται γὰρ αὐτοῦ 

τῷ ϑανάτῳ καὶ 7 σὴ ϑυγάτηρ. χηρείαν πρὶν ἢ τῆς συμ- 

βιώσεως εἰς ὄνησιν ἐλϑεῖν μέλλουσα πειράζειν. 211) 

ταῦτα λογισάμενος μεταβολοῦ πρὸς τὸ ἡμερώτερον. καὶ i 

μηδὲν ποιήσῃς κακὸν ἄνδρα πρῶτον μὲν ἡμᾶς εὐερ- 
γεσίαν μεγάλην εὐεργετήσαντα τὴν σὴν σωτηρίαν. ὅτε 

σοι τοῦ πονηροῦ πνεύματος καὶ τῶν δαιμονίων ἐγ- 

0 

5 

χαϑεζομένων τὰ uiv ἐξέβαλεν, εἰρήνην δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν τῇ. 

ψυχῇ σου παρέσχε. δεύτερον δὲ τὴν ἀπὸ τῶν πολεμίων ? 

ἐκδικίαν" αἰσχρὸν γὰρ τούτων ἐπιλελῆσϑαι. (2125 τού- 

τοις παρηγορεῖται τοῖς λόγοις Σάουλος, καὶ μηδὲν ἀδὲ- 

χήσειν τὸν “Ιαυίδην ὄμνυσι τῷ παιδί κρείττων γὰρ 

ὀργῆς καὶ φόβου δίκαιος λόγος. Ἰωνάϑης δὲ μετα- 

πεμψάμενος τὸν ΖΙαυίδην σημαίνει τ᾽ αὐτῷ χρηστὰ καὶ 

σωτήρια τὰ παρὰ τοῦ πατρός, ἄγει τὲ πρὸς αὐτόν. καὶ 

παρέμενε τῷ βασιλεῖ “Ιαυίδης ὥσπερ ἔμπροσϑεν. 

213» κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν τῶν Παλαιστινῶν 

στρατευσαμένων πάλιν ἐπὶ τοὺς Ἑβραίους. πέμπει μετὰ 

to [2 

0 

στρατιᾶς τὸν Ζαυΐίδην πολεμήσοντα τοῖς Παλαιστινοῖς. 30 

8 210 — 1 Reg. XIX 5. 
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καὶ συμβαλὼν πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτεινε. καὶ νικήσας 

ἐπάνεισι πρὸς τὸν βασιλέα. προσδέχεται δ᾽ αὐτὸν ὃ 

Σάουλος οὐχ ὡς ἤλπισεν ἀπὸ τοῦ κατορϑώματος. ἀλλ᾽ 

ὑπὸ τῆς εὐπραγίας αὐτοῦ λυπηϑεὶς ὡς ἐπισφαλέστερος 

σι αὐτὺς ἐκ τῶν ἐκείνου πράξεων γενόμενος. (2145 ἐπεὶ δὲ 
πάλιν προσελϑὺν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον ἐθϑορύβει πνεῦμα 

καὶ συνετάραττε. καλέσας εἰς τὸ δωμάτιον ἐν ᾧ κατ- 

ἔχειτο. κατέχων τὸ δόρυ προσέταξε τῷ ψαλμῷ καὶ τοῖς 

ὕμνοις ἐξάδειν αὐτόν. ἐχείνου δὲ τὰ κελευσϑέντα 
10 ποιοῦντος διατεινάμενος ἀκοντίξει τὸ δόρυ. καὶ τὸ μὲν 

προϊδόμενος ὃ “Ιαυίδης ἐξέκλινε. φεύγει δ᾽ εἰς τὸν οἶχον 

τὸν αὑτοῦ, καὶ δι᾿ ὅλης ἔμεινεν ἡμέρας αὐτόϑι. 

«(315 vvxróe δὲ πέμψας ὃ βασιλεὺς ἐκέλευσεν αὐ- 

τὸν ἄχρι τῆς ἕω φυλάττεσϑαι. μὴ καὶ λάϑη παντελῶς 

ἀφανὴς γενόμενος, ἵνα παραγενόμενος εἰς τὸ δικαστή- 

oiov καὶ κρίσει παραδοὺς ἀποχτείνῃ. Μιχάλα δ᾽ ἡ 

γυνὴ “Ιαυίδου, ϑυγάτηρ δὲ τοῦ βασιλέως. τὴν τοῦ πα- 

τρὺς μαϑοῦσα διάνοιαν τἀνδρὶ παρίσταται δειλὰς ἔχουσα 

τὰς περὶ αὐτοῦ ἐλπίδας. καὶ περὶ τῆς ἰδίας ψυχῆς 

30 ἀγωνιῶσα" οὐδὲ γὰρ αὐτὴ ζῆν ὑπομενεῖν ἐχείνου στερη- 

ϑεῖσα. 216» xal μή c8 φησίν ἥλιος ἐνταυϑοῖ κατα- 

λάβῃ" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ὄψεταί σε. φεῦγε δ᾽. ἕως τοῦτό σοι 
δύναται παρασχεῖν ἣ παροῦσα νύξ, καὶ ποιήσειε δέ σοι 

σι 1 

ταύτην ὃ ϑεὸς μακροτέραν᾽ ἴσϑι γάρ. ἂν εὑρεϑῆς ὑπὸ 
το οι τοῦ πατρός. ἀπολούμενος. (211) καὶ καϑιμήσασα διὰ 

ϑυρίδος αὐτὸν ἐξέσωσεν. ἔπειτα σκεπάσασα τὴν κλίνην 

ὡς ἐπὶ νοσοῦντι. καὶ ὑποϑεῖσα τοῖς περιβολαίοις ἧπαρ 

αἰγός, ἅμ᾽ ἡμέρᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῆς πέμψαντος ἐπὶ τὸν 

“Ἰαυίδην ὠχλῆσϑαι διὰ τῆς νυκτὺς εἶπε τοῖς παροῦσιν. 

80 ἐπιδείξασα τὴν κλίνην κατακεκαλυμμένην καὶ τῷ πηδή- 

5. 214 — 1 Reg. XIX 9. 
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ματι τοῦ ἥπατος σαλεύοντι τὴν ἐπιβολὴν πιστωσαμένη 

τὸ κατακείμενον τὸν “]αυίδην ἀσϑμαίνειν. (218) ἀπαγ- 

γειλάντων δὲ τῶν πεμῳφϑέντων ὅτι γένοιτο διὰ τῆς 

νυχτὸς ἀσϑενέστερος. ἐχέλευσεν οὕτως ἔχοντα κομι- 

σϑῆναι" βούλεσθαι γὰρ αὐτὸν ἀνελεῖν. ἐλθόντες δὲ 

καὶ ἀνακαλύψαντες τὴν κλίνην καὶ τὸ σόφισμα τῆς γυ- 

ναικὸς εὑρόντες ἀπήγγειλαν τῷ βασιλεῖ. «219» μεμ- 

φομένου δὲ τοῦ πατρὸς αὐτὴν ὅτι σώσειε μὲν τὸν ἐχϑρὺὸν 
αὐτοῦ κατασοφίσαιτο δ᾽ αὐτόν, ἀπολογίαν σκήπτεται 

πιϑανήν. ἀπειλήσαντα γὰρ αὐτὴν ἀποκτενεῖν ἔφησε 

τυχεῖν ἐκ τοῦ δέους τῆς πρὸς τὸ σωϑῆναι συνεργίας" 

ὑπὲρ ἧς συγγνῶναι καλῶς ἔχειν αὐτῇ, κατ᾽ ἀνάγκην 

ἀλλὰ μὴ κατὰ προαίρεσιν γενομένης" “οὐ γὰρ οὕτως 

ἔλεγεν. “οἶμαι. τὸν ἐχϑρὸν ἐζήτεις ἀποχτεῖναι ὡς ἐμὲ 

σώξεσϑαι.᾽ καὶ συγγινώσκει μὲν τῇ κόρῃ Σάουλος. 

(2205 ὁ δὲ Ζαυίδης ἐκφυγὼν τὸν κίνδυνον ἧκε πρὸς 

τὸν προφήτην Σαμούηλον εἰς ᾿ρμαϑάν. καὶ τὴν ἐπι- 

βουλὴν αὐτῷ τὴν τοῦ βασιλέως ἐδήλωσε, καὶ ὡς παρὰ 

μιχρὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ τῷ δόρατι βληϑεὶς ἀποθάνοι. μήτ᾽ 

ἐν τοῖς πρὸς αὐτὸν κακὸς γενόμενος μήτ᾽ ἐν τοῖς πρὸς : 

τοὺς πολεμίους ἀγῶσιν ἄνανδρος. ἀλλ᾽ ἐν ἅπασι μετὰ 

τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐπιτυχής. τοῦτο δ᾽ ἦν αἴτιον Σαούλῳ 

τῆς πρὸς “Ιαυίδην ἀπεχϑείας. 

(221) μαϑὼν δ᾽ ὁ προφήτης τὴν τοῦ βασιλέως ἀδι- 

κίαν καταλείπει μὲν τὴν πόλιν ᾿ρμαϑάν. ἀγαγὼν δὲ : 

τὸν “Ιαυίδην ἐπί τινα τόπον. Γαλβαὰϑ᾽ ὄνομα, ἐκεῖ 

διέτριβε σὺν αὐτῷ. ὡς δ᾽ ἀπηγγέλθη τῷ Σαούλῳ παρὰ 

τῷ προφήτῃ τυγχάνων ὁ ΖΙαυίδης. πέμψας ὁπλίτας πρὸς 

αὑτὸν ἄγειν ἐκέλευσε συλλαβόντας. 4222» οἱ δ᾽ ἐλ- 

ϑόντες πρὸς τὸν Σαμούηλον καὶ καταλαβόντες προφητῶν 

8. 218 — 1 Reg. XIX 15. 
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ἐκκλησίαν τοῦ ϑείου μεταλαμβάνουσι πνεύματος καὶ 

προφητεύειν ἤρξαντο. Σάουλος δ᾽ ἀκούσας ἄλλους 

ἔπεμψεν ἐπὶ τὸν «“Ἰαυίδην., κἀκείνων ταὐτὸ τοῖς πρώ- 

τοις παϑόντων πάλιν ἀπέστειλεν ἑτέρους" προφητευόν- 

τῶν δὲ καὶ τῶν τρίτων. τελευταῖον ὀργισϑεὶς αὐτὸς 

ἐξώρμησεν. (2285 ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦν ἤδη, Σαμούηλος, 

πρὶν ἰδεῖν αὐτόν. προφητεύειν ἐποίησεν. ἐλθὼν δὲ 

z00g αὐτὸν Σάουλος ὑπὸ πολλοῦ πνεύματος ἐλαυνό- 

σι 

μενος ἔκφρων γίνεται. καὶ τὴν ἐσθῆτα περιδύσας αὑ- 

10 τόν. καταπεσὼν ἔκειτο δι᾽ ὅλης ἡμέρας τὲ καὶ νυκτός. 

Σαμουήλου τε καὶ “Ιαυίδου βλεπόντων. 

(2245 Ἰωνάϑης δ᾽ ὃ Σαούλου παῖς. ἀφικομένου 

πρὺς αὐτὸν ἐκεῖϑεν “Ιαυίδου, καὶ περὶ τῆς τοῦ πατρὺς 

ἀποδυρομένου ἐπιβουλῆς. καὶ λέγοντος ὡς οὐδὲν ἀδι- 

"- σι χήσας οὐδ᾽ ἐξαμαρτὼν σπουδάξοιτο ὑπὸ τοῦ πατρὺς 

αὐτοῦ φονευϑῆναι. μήϑ᾽ αὑτῷ τοῦϑ᾽ ὑπονοοῦντι πι- 

στεύειν παρεκάλει μήτε τοῖς διαβάλλουσιν, εἴ τινες ἄρ᾽ 

εἰσὶν οὗ τοῦτο πράττοντες. ἀλλ᾽ αὐτῷ προσέχειν καὶ 
ϑαρρεῖν. μηδὲν γὰρ τοιοῦτον ἐπ᾿ αὐτῷ φρονεῖν τὸν 

30 πατέρα" φράσαι γὰρ ἂν αὐτῷ περὶ τούτου καὶ σύμβου- 

λον παραλαβεῖν. τῇ κοινῇ γνώμῃ καὶ τἄλλα πράττοντα. 

(225) ὃ δ᾽ ὥμνυεν ἢ μὴν οὕτως ἔχειν, καὶ πιστεύοντ᾽ 

ἠξίου προνοεῖν αὐτοῦ μᾶλλον ἢ καταφρονοῦντ᾽ ἐπ᾽ 

ἀληϑέσι τοῖς λόγοις τότ᾽ ἀληϑὲς ὑπολαβεῖν. ὅταν ἢ 
το [13 ϑεάσηται πεφονευμένον αὐτὸν ἢ πύϑηται. μηδὲν λέ- 

γειν δ᾽ αὐτῷ τὸν πατέρα περὶ τούτων ἔφασκεν, εἰδότα 

τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν καὶ διάϑεσιν. 

(2265 λυπηϑεὶς δ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ πιστωσάμενος τὴν τοῦ 

“Σαούλου προαίρεσιν Ἰωνάϑης οὐκ ἔπεισεν. ἐπηρώτα τί- 

30 vog ἐξ αὐτοῦ βούλεται τυχεῖν. ὃ δέ οἶδα γάρ᾽ ἔφη πάντα 

g 222 — 1 Reg. XIX 21. 
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σὲ χαρίξεσϑαί μοι x«l παρέχειν ἐθέλοντα. νουμηνία 

μὲν εἰς τὴν ἐπιοῦσάν ἐστιν. ἔϑος δ᾽ ἔχω δειπνεῖν σὺν 

τῷ βασιλεῖ καϑήμενος. (221) εἰ δή σοι δοκεῖ, πορευ- 

ϑεὶς ἔξω τῆς πόλεως ἐν τῷ πεδίῳ λανϑάνων διαμενῶ. 
σὺ δ᾽ ἐπιζητήσαντος αὐτοῦ λέγε πορευϑῆναί us εἰς τὴν 

πατρίδα Βηϑλεέμην. ἑορτήν μου τῆς φυλῆς ἀγούσης. 

προστιϑεὶς ὅτι σύ μοι συγκεχώρηκας. xüv μέν. οἷον 

εἰκὺς καὶ σύνηϑές ἐστι λέγειν ἐπὶ φίλοις ἀποδημοῦσιν. 

ἐπ᾿ ἀγαϑῷ βεβάδικεν εἴπῃ. ἴσϑι μηδὲν ὕπουλον παρ᾽ 

αὐτοῦ εἶναι μηδ᾽ ἐχϑρόν' ἂν δ᾽ ὡς ἄλλως ἀποκρίνηται. 

τοῦτ᾽ ἔσται τεχμήριον τῶν κατ᾽ ἐμοῦ βεβουλευμένων. 

«2285 μηνύσεις δέ μοι τὴν διάνοιαν τὴν τοῦ πατρός. 

οἴχτῳ τὲ νέμων τοῦτο καὶ φιλίᾳ. Óv ἣν πίστεις τε 

παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν ἠξίωκας αὐτός τ᾽ ἐμοὶ δοῦναι δεσπό- 

Tus ὧν οἰκέτῃ σῷ. εἰ δ᾽ εὑρίσκεις τι ἐν ἐμοὶ πονηρόν. 
αὐτὸς ἄνελε καὶ φϑάσον τὸν πατέρα." 

4220) πρὺς δὲ τὸ τελευταῖον δυσχεράνας τῶν λό- 

yov ἸΙωνάϑης ποιήσειν ταῦτ᾽ ἐπηγγείλατο, κἄν τι σκυ- 

ϑρωπὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπέχϑειαν ἐμφανίζον 

ἀποχρίνηται. μηνύσειν. ἵνα δ᾽ αὐτῷ ϑαρρῇ μᾶλλον. 

ἐξαγαγὼν αὐτὸν εἰς ὕπαιϑρον καὶ καϑαρὸν ἀέρα οὐ- 

δὲν παρήσειν ὑπὲρ τῆς “Ιαυίδου σωτηρίας ὥμνυε. (230» 

τὸν γὰρ ϑεόν᾽ εἶπε ἱτοῦτον. ὃν πολὺν ὁρᾷς καὶ παντα- 

χοῦ κεχυμένον. καὶ πρὶν ἑρμηνεῦσαί uc τοῖς λόγοις τὴν 

διάνοιαν ἤδη μου ταύτην εἰδότα. μάρτυρα ποιοῦμαι 

τῶν πρὸς σὲ συνθηκῶν. ὡς οὐκ ἀνήσω τὸν πατέρα 

πολλάκις αὐτοῦ τῆς προαιρέσεως διάπειραν λαμβάνων 

πρὶν ἢ καταμαϑεῖν ἥτις ἔστι καὶ παρὰ τοῖς ἀπορρήτοις 

αὐτοῦ τῆς ψυχῆς γενέσϑαι. «2515 χαταμαϑὼν δ᾽ οὐκ 

ἀποχρύψομαι. καταμηνύσω δὲ πρὸς σὲ καὶ πρᾷον ὄντα 

89297 — 1 Reg. XX 6. 
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καὶ δυσμενῶς διακείμενον. οἷδε δ᾽ αὐτὸς ὃ ϑεὸς πῶς 

αὐτὸν εἶναι μετὰ σοῦ διὰ παντὸς εὔχομαι" ἔστι μὲν 

γὰρ νῦν. καὶ οὐκ ἀπολείψει σε. ποιήσει δὲ τῶν ἐχϑρῶν. 

ἐάν 9 ὃ πατὴρ ὃ ἐμὺς ἢ ἐάν τ᾽ ἐγώ. κρείττονα. (232) 
560 μόνον μνημόνευε τούτων. κἂν ἀποϑανεῖν μοι γένη- 

ται. τὰ τέκνα μου Güte, καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν παρόντων 

μοι ἀμοιβὴν εἰς ἐκεῖνα κατάϑου. ταῦτ᾽ ἐπομόσας ἀπο- 

λύει τὸν “αυίδην. εἴς τινα τόπον ἀπελθεῖν τοῦ πεδίου 

φράσας. ἐν ᾧ γυμναζόμενος διετέλει. γνοὺς γὰρ τὰ 

τὸ παρὰ τοῦ πατρὸς ἥξειν πρὺς αὐτὸν ἔφησεν ἐχεῖ. μόνον 

ἐπαγόμενος παῖδα. (23235 '«üv τρί᾽ ἀκόντια βαλὼν ἐπὶ 

τὸν σχοπὸν κομίσαι τῷ παιδὶ προστάττω τὰ ἀκόντια᾽ 

(κεῖσϑαι γὰρ ἔμπροσϑεν αὐτοῦ". 'γίνωσκε μηδὲν εἶναι 

φαῦλον παρὰ τοῦ πατρός" ἂν δὲ τἀναντία τούτων ἀκού- 

15 05e μου λέγοντος. x«l τἀναντία παρὰ τοῦ βασιλέως 

προσδόκα. C234» τῆς μέντοι γε ἀσφαλείας τεύξει παρ᾽ 

ἐμοῦ. καὶ οὐδὲν μὴ πάϑης ἄτοπον. ὅπως δὲ μνησϑῇς 

τούτων παρὰ τὸν τῆς εὐπραγίας καιρὸν σκόπει. καὶ 

τοῖς υἱοῖς μου γενοῦ χρήσιμος." 

9 Ζ]αυίδης μὲν οὖν ταύτας λαβὼν παρ᾽ Ἰωνάϑου τὰς 9 
πίστεις. εἰς τὸ συγκείμενον ἀπηλλάγη χωρίον" (2355 τῇ 

δ᾽ ἐχομένῃ (νουμηνία δ᾽ ἦν) αγνεύσας. ὡς ἔϑος εἶχεν. 

ὃ βασιλεὺς ἧκεν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. καὶ παρακαϑεσϑέντων 

αὐτῷ τοῦ μὲν παιδὸς Ἰωνάϑου ἐκ δεξιῶν ᾿4βεννήρου 
3) δὲ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἐκ τῶν ἑτέρων. ἰδὼν τὴν τοῦ 

“Ιαυίδου καϑέδραν κενὴν ἡσύχασεν. ὑπονοήσας οὐ κα- 

ϑαρεύσαντα αὐτὸν ἀπὸ συνουσίας ὑστερεῖν. {2905 ὡς 

δὲ καὶ τῇ δευτέρα τῆς νουμηνίας οὐ παρῆν. ἐπυνθάνετο 

παρὰ τοῦ παιδὺς Ἰωνάϑου ὅ τι καὶ τῇ παρελθϑούσῃ καὶ 

80 ταύτῃ τοῦ δείπνου καὶ τῆς ἑστιάσεως ὃ τοῦ Ἰεσσαίου 

8. 232 — 1 Reg. XX 15. 
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παῖς ἀπολέλειπται. ὃ δὲ πεπορεῦσϑαι κατὰ τὰς Gvv- 

ϑήκας ἔφησεν αὐτὸν εἰς τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα, τῆς φυ- 

λῆς ἑορτὴν ἀγούσης. ἐπιτρέψαντος αὐτοῦ: παρακαλέσαι 
, ^ , M 2 p LJ M Y , e kil 

μέντοι καὶ αὐτὸν ἐλϑεῖν ἐπὶ τὴν ϑυσίαν. "x&v Gvyyo- 
A5 , Ἐν ἢ . 4997 Y B x , one φησίν. “ἀπέρχομαι: {2810 τὴν γὰρ εὔνοιάν μου 

τὴν πρὸς αὐτὸν ἐπίστασαι. τότε τὴν πρὺς Ζ]αυίδην 

τοῦ πατρὺς Ἰωνάϑης ἐπέγνω δυσμένειαν. καὶ τρανῶς 
^ er J M ΄ 5 D Ν , M 

τὴν ὕλην αὐτοῦ βούλησιν εἶδεν. οὐ γὰρ χατέσχε τὴν 

ὀργὴν Σάουλος. ἀλλὰ βλασφημῶν ἐξ αὐτομόλων γε- 

γεννημένον xci πολέμιον ἀπεχάλει. καὶ κοινωνὸν τοῦ 

“ΖΙαυίδου καὶ συνεργὸν ἔλεγε. καὶ μήτ᾽ αὐτὸν αἰδεῖσϑαι 

μήτε τὴν μητέρα αὐτοῦ. ταῦτα φρονοῦντα, καὶ μὴ βου- 

λόμενον πεισϑῆναι τοῦϑ'᾽. ὅτι μέχρι περίεστι “Ιαυίδης 

ἐπισφαλῶς αὐτοῖς τὰ τῆς βασιλείας ἔχει. ᾿μετάπεμψαι 

τοιγαροῦν αὐτόν᾽ ἔφησεν. ἵνα δῷ δίκην. 298) ὑπο- 

τυχόντος δ᾽ ἸΙωνάϑου “τί δ᾽ ἀδικοῦντα κολάσαι ϑέλεις 

οὐκέτ᾽ εἰς λόγους καὶ βλασφημίας τὴν ὀργὴν ὁ Σάου- 

Aog ἐξήνεγκεν. ἀλλ᾽ ἁρπάσας τὸ δόρυ ἀνεπήδησεν ἐπ᾽ 

αὐτὸν ἀποχτεῖναι ϑέλων. καὶ τὸ μὲν ἔργον οὐκ ἔδρασε 

διακωλυϑεὶς ὑπὸ τῶν φίλων, φανερὸς δ᾽ ἐγένετο τῷ παιδὶ 

μισῶν τὸν “Ιαυίδην καὶ διαχρήσασϑαι ποϑῶν, ὡς παρὰ 

μικρὸν δι᾿ ἐκεῖνον αὐτόχειρ καὶ τοῦ παιδὺς γεγονέναι. 
(2395 καὶ τότε μὲν ὁ τοῦ βασιλέως παῖς ἐκπηδήσας 

3 * M , M M e b , , 

ἀπὸ τοῦ δείπνου. καὶ μηδὲν ὑπὸ λύπης προσενέγκασθαι 

δυνηϑείς, κλαίων ἑαυτὸν uiv τοῦ παρὰ μικρὸν ἀπολέ- 

σϑαι., τοῦ κατακεχρίσϑαι δ᾽ ἀποθανεῖν “Ιαυίδην, διενυ- 

κτέρευσεν. ἅμα δ᾽ ἡμέρα πρὸ τῆς πόλεως εἰς τὸ πε- 

δίον ὡς γυμνασόμενος μέν, δηλώσων δὲ τῷ φίλῳ τὴν 

τοῦ πατρὸς διάϑεσιν. ὡς συνέϑετο, πρόεισι. (240) ποι- 

n 5 

ἤσας δ᾽ ὃ Ἰωνάϑης τὰ συγκείμενα τὸν uiv ἑπόμενον 30 

8 237 — 1 Reg. XX 80. 
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ἀπολύει εἰς τὴν πόλιν παῖδα. ὃ δ᾽ ἐν ἐρημίᾳ τῷ “Ιαυίδῃ 

παρῆλϑεν εἰς ὄψιν αὐτῷ καὶ λόγους. ἀναφανεὶς δ᾽ 

οὗτος πίπτει πρὸ τῶν Ἰωνάϑου ποδῶν. καὶ προσκυνῶν 

σωτῆρα αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἀπεκάλει. 4241) ἀνίστησι 

δ᾽ ἀπὸ τῆς γῆς αὐτόν. καὶ περιπλακέντες ἀλλήλοις μακρά 

τ᾽ ἠσπάζοντο καὶ δεδαχρυμένα, τήν 9 ἡλικίαν ἀποϑρη- 

νοῦντες αὑτῶν καὶ τὴν ἐφϑονημένην ἑταιρίαν καὶ τὸν 
μέλλοντα διαχωρισμόν. ὃς οὐδὲν αὐτοῖς ἐδόκει ϑανάτου 
διαφέρειν. μόλις δ᾽ ἐκ ϑρήνων ἀνανήψαντες. καὶ μεμνῆ- 

σϑαι τῶν ὕρκων ἀλλήλοις παρακελευσάμενοι. διελύϑησαν. 

{9455 ΖΔαυίδης δὲ φεύγων τὸν βασιλέα καὶ τὸν ἐξ 12 

αὐτοῦ ϑάνατον εἰς Ναβᾶν παραγίνεται πόλιν πρὸς 

᾿ἀχιμέλεχον τὸν ἀρχιερέα. ὃς ἐπὶ τῷ μόνον ἥκοντα ἰδεῖν 

καὶ μήτε φίλον σὺν αὐτῷ μήτ᾽ οἰκέτην παρόντα ἐθαύ- 

μασε. καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ μηδέν᾽ εἶναι σὺν αὐτῷ μα- 

ϑεῖν ἤϑελεν. (2435 ὃ δὲ πρᾶξιν ἀπόρρητον ἐπιταγῆναι 
πρὺς τοῦ βασιλέως ἔφησεν. εἰς ἣν συνοδίας αὐτῷ 

βουλομένῳ λαϑεῖν οὐκ ἔδει" τοὺς μέντοι ϑεράποντας 

εἰς τόνδε uou. τὸν τόπον ἀπαντᾶν προσέταξα. ἠξίου 

δὲ λαβεῖν ἐφόδια: φίλου γὰρ αὐτὸν ποιήσειν ἔργον 

παρασχόντα καὶ πρὺς τὸ προκείμενον συλλαμβανομένου. 

(9445 τυχὼν δὲ τούτων ἤτει καὶ ὅπλον τι μετὰ χεῖρας. 

δομφαίαν ἢ δοράτιον. παρῆν δὲ καὶ Σαούλου δοῦλος 

γένει μὲν Σύρος. “Ιώηκος δ᾽ ὄνομα, τὰς τοῦ βασιλέως 

ἡμιόνους νέμων. ὁ δ᾽ ἀρχιερεὺς ἔχειν μὲν αὐτὸς οὐ- 

δὲν εἶπέ τι τοιοῦτον, εἶναι δὲ τὴν Γολιάϑου ῥομφαίαν, 
ἣν ἀποχτείνας τὸν Παλαιστινὸν αὐτὸς ἀναϑείη và 950. 

{3455 λαβὼν δὲ ταύτην ὁ Ζαυίδης ἔξω τῆς τῶν 

Ἑβραίων χώρας εἰς Γΐτταν διέφυγε τὴν Παλαιστινῶν. ἧς 

80 ᾿“γχοῦς ἐβασίλευεν. ἐπιγνωσϑεὶς δ᾽ ὑπὸ τῶν τοῦ βασι- 
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λέως οἰκετῶν x«l φανερὸς αὐτῷ γενόμενος. μηνυόντων 

ἐκείνων ὅτι “ΖΙαυίδης ὁ πολλὰς ἀποχτείνας Παλαιστινῶν 

μυριάδας εἴη, δείσας μὴ πρὸς αὐτοῦ ϑάνῃ καὶ τὸν κίν- 

Óvvov ὃν ἐξέφυγε παρὰ Σαούλου παρ᾽ ἐκείνου πειράσῃ, 

προσποιεῖται μανίαν καὶ λύσσαν. ὡς ἀφρὸν κατὰ τοῦ 

στόματος αὐτοῦ φερόμενον καὶ τἄλλα δ᾽ ὅσα συνίστησι 

μανίαν πίστιν παρὰ τῷ τῶν Γιττῶν βασιλεῖ γενέσϑαι 

τῆς νόσου. (240) καὶ τοῖς οἰκέταις προσδυσχεράνας 

ὡς ἔχφρονα πρὸς αὐτὸν ἀγάγοιεν ἄνθρωπον. ἐκέλευσε 
τὸν “Ιαυίδην ὡς τάχος ἐχβάλλειν. 

241) διασωϑεὶς δ᾽ οὕτως ἐκ τῆς Γίττης εἰς τὴν 

᾿Ιούδα παραγίνεται φυλήν, καὶ ἐν τῷ πρὺς ᾿ἀδουλλάμῃ 

πόλει σπηλαίῳ διατρίβων πέμπει πρὺς τοὺς ἀδελφούς, 

δηλῶν αὐτοῖς ἔνϑα εἴη. οἱ δὲ μετὰ πάσης συγγενείας 

ἧκον πρὺς αὐτόν, καὶ τῶν ἄλλων δ᾽ ὅσοις ἢ χρεία ἦν 

ἢ φόβος ἐκ Σαούλου τοῦ βασιλέως, συνερρύησαν πρὸς 

αὐτόν. x«l ποιεῖν τὰ ἐκείνῳ δοκοῦντα ἑτοίμως ἔχειν 

ἔλεγον. ἐγένοντο δ᾽ o( πάντες ὡσεὶ τετρακόσιοι. (248) 

ϑαρρήσας δ᾽ ὡς καὶ χειρὸς αὐτῷ καὶ συνεργίας ἤδη 

προσγεγενημένης, ἀπάρας ἐχεῖϑεν ἀφικνεῖται πρὸς τὸν 

τῶν Μωαβιτῶν βασιλέα, καὶ τοὺς γονεῖς αὐτοῦ εἰς τὴν 

αὑτοῦ χώραν προσδεξάμενον. ἕως ἂν γνῷ τὸ κατ᾽ αὐ- 

τὸν τέλος ἔχειν παρεκάλει. χατανεύσαντος δ᾽ αὐτοῦ 

τὴν χάριν, καὶ πάσης τοὺς γονεῖς τοῦ “Ιαυίδου τιμῆς, 

παρ᾿ ὃν ἐτύγχανον παρ᾽ αὐτῷ χρόνον, ἀξιώσαντος 

(2405 αὐτός, τοῦ προφήτου κελεύσαντος αὐτὸν τὴν 

μὲν ἐρημίαν ἐκλιπεῖν. πορευϑέντα δ᾽ εἰς τὴν κληρου- 
χίαν τῆς Ἰούδα φυλῆς ἐν αὐτῇ διάγειν. πείϑεται. καὶ 

παραγενόμενος εἰς Σάρην πόλιν ἐν αὐτῇ χατέμενε. 

(9505 Σάουλος δ᾽ ἀκούσας ὅτι μετὰ πλήϑους ὀφϑείη 

$ 245 — 1 Reg. XXI 10. 
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“Ἰαυίδης. οὐκ εἰς τὸν τυχόντα ϑόρυβον καὶ ταραχὴν 

ἐνέπεσεν, ἀλλ᾽ εἰδὼς τὸ φρόνημα τἀνδρὸς καὶ τὴν εὐ- 

τολμίαν οὐδὲν ἐξ αὐτοῦ μικρὸν ἀνακύψειν ἔργον, ὑφ᾽ 

οὗ κλαύσεσϑαι πάντως καὶ πονήσειν. ὑπενόησε. (2515 

καὶ συγκαλέσας τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνας καὶ τὴν 

φυλὴν ἐξ ἧς αὐτὸς ἣν πρὸς αὑτὸν ἐπὶ τὸν βουνὸν οὗ 
τὸ βασίλειον εἶχε. καὶ καϑίσας ἐπ᾽ ᾿Δἀρούρης (τόπος δ᾽ 

ἣν τις οὕτω προσαγορευόμενος). τιμῆς πολιτικῆς περὶ 

αὐτὸν οὔσης καὶ τάξεως τῶν σωματοφυλάκων, λέγει 

πρὸς αὐτούς ᾿ἄνδρες ὁμόφυλοι. μέμνησϑε εὖ οἷδ᾽ ὅτι 
τῶν ἐμῶν εὐεργεσιῶν. ὅτι καὶ ἀγρῶν τινὰς ἐποίησα 

δεσπότας καὶ τιμῶν τῶν ἐν τῷ πλήϑει καὶ τάξεων 
ἠξίωσα. {2535 πυνϑάνομαι τοιγαροῦν εἰ μείζονας τού- 

τῶν δωρεὰς καὶ πλείονας παρὰ τοῦ Ἰεσσαίου παιδὸς 

προσδοκᾶτε. οἶδα γὰρ ὅτι πάντες ἐκείνῳ προστίϑεσϑε, 

τοὐμοῦ παιδὸς Ἰωνάϑου αὐτοῦ τε οὕτω φρονήσαντος 

καὶ ὑμᾶς ταὐτὰ πείσαντος. 4253» οὐ γὰρ ἀγνοῶ τοὺς 

ὅρκους καὶ τὰς συνθήκας τὰς πρὸς 4αυίδην αὐτῷ γε- 

γενημένας. οὐδ᾽ ὅτι σύμβουλος μὲν καὶ συνεργὸς Ἰω- 

νάϑης ἐστὶ τῶν κατ᾽ ἐμοῦ συντεταγμένων, μέλει δ᾽ 

ὑμῶν οὐδενὶ περὶ τούτων. ἀλλὰ τὸ ἀποβησόμενον ἧσυ- 

χάξοντες σκοπεῖτε. 304) σιωπήσαντος δὲ τοῦ βασι- 

λέως ἄλλος μὲν οὐδεὶς ἀπεκρίνατο τῶν παρόντων. 

“ώηκος δ᾽ ὁ Σύρος. ὃ τὰς ἡμιόνους αὐτοῦ βόσκων. 

εἶπεν ὡς ἴδοι τὸν “ΖΙαυίδην εἰς Ναβᾶν πόλιν πρὸς 

᾿Αχιμέλεχον ἐλϑόντα τὸν ἀρχιερέα, τά τε μέλλοντα παρ᾽ 

αὐτοῦ προφητεύσαντος μαϑεῖν. καὶ λαβόντα ἐφόδια καὶ 

τὴν ῥομφαίαν τοῦ Γολιάϑου πρὸς οὺς ἐβούλετο μετ᾽ 

ἀσφαλείας προπεμφϑῆναι. 

{355 μεταπεμψάμενος οὖν τὸν ἀρχιερέα καὶ πᾶσαν 

8 361 — 1 Reg. XXII 7. 
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αὐτοῦ τὴν γενεὰν Σάουλος ví παϑών᾽ εἶπεν “ἐξ ἐμοῦ 

δεινὸν καὶ ἄχαρι τὸν ᾿Ιεσσαίου παῖδα προσεδέξω. καὶ 
σιτίων μὲν αὐτῷ μετέδωκας καὶ OmAcov, ὄντι τῆς ἐμῆς 

βασιλείας ἐπιβούλῳ; τί δὲ δὴ καὶ περὶ τῶν μελλόντων 

ἐχρημάτιξες; οὐ γὰρ δή cs φεύγων ἐμὲ καὶ μισῶν τὸν 

ἐμὸν οἶκον ἐλάνϑανεν.. (200) ὁ δ᾽ ἀρχιερεὺς οὐκ ἐπ᾽ 

ἄρνησιν ἐτράπη τῶν γεγονότων. ἀλλὰ μετὰ παρρησίας 

ταῦτα παρασχεῖν ὡμολόγει. οὐχὶ “Ἰαυίδῃ χαριξόμενος 

ἀλλ᾽ αὐτῷ. πολέμιον γὰρ σὸν οὐκ εἰδέναι ἔφασκε, πι- 
στὸν δ᾽ ἐν τοῖς μάλιστα δοῦλον καὶ χιλιάρχον., καὶ τὸ 

τούτων μεῖζον. γαμβρόν v' ἤδη καὶ συγγενῆ. (201) 

ταῦτα δ᾽ οὐκ ἐχϑροῖς παρέχειν τοὺς ἀνθρώπους. ἀλλὰ 
τοῖς εὐνοίᾳ καὶ τιμῇ τῇ πρὸς αὐτοὺς ἀρίστοις. προ- 

φητεῦσαι δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον αὐτῷ, πολλάκις δὲ καὶ 

ἄλλοτε τοῦτο πεποιηκέναι" 'φήσαντι δ᾽ ὑπὸ σοῦ πεμ- 

φϑῆναι κατὰ πολλὴν σπουδὴν ἐπὶ πρᾶξιν. τῷ μηδὲν 

παρασχεῖν ὧν ἐπεζήτει, σοὶ μᾶλλον ἀντιλέγειν ἢ ἐκείνῳ 

περὶ αὐτῶν ἐλογιζόμην. (2585 διὸ μηδὲν πονηρὸν 

x«v' ἐμοῦ φρονήσῃς. μηδὲ πρὸς Q νῦν ἀκούεις ΖΙαυίδην 

ἐγχειρεῖν. πρὸς ταῦτα τὴν τότε μου δοκοῦσαν φιλαν- 5 

ϑρωπίαν ὑποπτεύσῃς᾽" φίλῳ γὰρ καὶ γαμβρῷ σῷ καὶ 

χιλιάρχῳ παρέσχον. οὐ πολεμίῳ." 
(2595 ταῦτα λέγων ὁ ἀρχιερεὺς οὐκ ἔπεισε τὸν 

Σάουλον (δεινὸς γὰρ ὁ φόβος μηδ᾽ ἀληϑεῖ πιστεύειν 

ἀπολογίᾳ). κελεύει δὲ τοῖς ὁπλίταις περιστᾶσιν αὐτὸν 

μετὰ τῆς γενεᾶς ἀποκτεῖναι. μὴ ϑαρρούντων δ᾽ ἐκεί- 

vov ἅψασϑαι τοῦ ἀρχιερέως. ἀλλὰ τὸ ϑεῖον εὐλαβου- 

μένων μᾶλλον ἢ τὸ παρακοῦσαι τοῦ βασιλέως. τῷ 

Σύρῳ “ωήκῳ προστάττει τὸν φόνον, (2605 καὶ παρα- 

λαβὼν ὁμοίους αὑτῷ πονηροὺς ἐκεῖνος ἀποκτείνει τὸν 

8. 256 — 1 Reg. XXII 14. 
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᾿Αχιμέλεχον καὶ τὴν γενεὰν αὐτοῦ" ἦσαν δὲ πάντες c 
πέντε καὶ τριακόσιοι. πέμψας δ᾽ ὃ Σάουλος καὶ εἰς 

τὴν πόλιν τῶν ἱερέων Ναβᾶν πάντας τ᾽ αὐτοὺς ἀπέκτει- 

v&v, οὐ γυναικῶν. οὐ νηπίων οὐδ᾽ ἄλλης ἡλικίας φει- 

5 σάμενος, αὐτήν τ᾽ ἐνέπρησε. 2601.) διασώξεται δὲ παῖς 

εἷς ̓ Αχιμελέχου ᾿Αβιάϑαρος ὄνομα. ταῦτα μέντοι γε συν- 

ἔβη καϑὼς προυφήτευσεν ὃ ϑεὺς τῷ ἀρχιερεῖ ᾿Ηλεί, διὰ 

τὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ [δύο] παρανομίας εἰπὼν διαφϑαρή- 

σεσϑαι τοὺς ἐχγόνους. 

10 (262^ Σάουλος δ᾽ ὃ βασιλεὺς ὠμὸν οὕτως ἔργον 

διαπραξάμενος καὶ γενεὰν ὅλην ἀρχιερατικῆς ἀποσφάξας 

τιμῆς, καὶ μήτ᾽ ἐπὶ νηπίοις λαβὼν οἶκτον μήτ᾽ ἐπὶ 

γέρουσιν αἰδῶ. καταβαλὼν δὲ καὶ τὴν πόλιν ἣν πα- 

τρίδα καὶ τροφὸν τῶν ἱερέων καὶ προφητῶν αὐτὸ τὸ 

15 ϑεῖον ἐπελέξατο καὶ μόνην εἰς τὸ τοιούτους φέρειν ἄν- 

ὄρας ἀπέδειξε. μαϑεῖν ἅπασι παρέσχε καὶ κατανοῆσαι 

τὸν ἀνθρώπινον τρόπον. (2635 ὅτι μέχρι μέν εἰσιν 

ἰδιῶταί τινες καὶ ταπεινοί. τῷ μὴ δύνασϑαι χρῆσϑαι 

Tjj φύσει μηδὲ τολμᾶν ὅσα ϑέλουσιν, ἐπιεικεῖς εἰσὶ καὶ 
30 μέτριοι καὶ μόνον διώκουσι τὸ δίκαιον καὶ πρὸς αὐτῷ 

τὴν πᾶσαν ἔννοιαν καὶ σπουδὴν ἔχουσι. τότε δὲ καὶ 

περὶ τοῦ ϑείου πεπιστεύκασιν ὅτι πᾶσι τοῖς γινομένοις 

ἐν τῷ βίῳ πάρεστι. καὶ οὐ τἄργα μόνον ὁρᾷ τὰ πραττό- 

μενα. ἀλλὰ καὶ τὰς διανοίας ἤδη σαφῶς οἷδεν ἀφ᾽ ὧν 
85 μέλλει ταῦτ᾽ ἔσεσϑαι. {3045 ὅταν δ᾽ εἰς ἐξουσίαν 

παρέλθωσι καὶ δυναστείαν, τότε πάντ᾽ ἐκεῖνα μετεκδυ- 

σάμενοι. καὶ ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς προσωπεῖα τὰ ἤϑη καὶ 

τοὺς τρύπους ἀποϑέμενοι. μεταλαμβάνουσι τόλμαν. ἀπό- 

νοιαν. καταφρόνησιν ἀνθρωπίνων τε καὶ ϑείων" (2655 

3) x«l ὅτε μάλιστα δεῖ τῆς εὐσεβείας αὐτοῖς καὶ τῆς δι- 

8.201 — 1 Reg. XXII 20. 
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χαιοσύνης. ἔγγιστα τοῦ φϑονεῖσϑαι γεγενημένοις καὶ 
- Ὡ 3-79 T Ei n μ᾿ , πᾶσι φανεροῖς ἐφ᾽ oig àv νοήσωσιν ἢ πράξωσι καϑ- 

εστῶσι. τόϑ᾽ ὡς οὐχέτι βλέποντος αὐτοὺς τοῦ ϑεοῦ, 

ἢ διὰ τὴν ἐξουσίαν δεδιότος, οὕτως ἐμπαροινοῦσι τοῖς 

πράγμασιν. (206) ἃ δ᾽ ἂν ἢ φοβηϑῶσιν ἀκούσαντες 

ἢ μισήσωσιν ἐϑελοκακήσαντες ἢ στέρξωσιν ἀλόγως. 
- , ^ , M , - M 3 , 

ταῦτα κύρια χαὶ βέβαια καὶ ἀληϑῆ καὶ ἀνϑρώποις 

ἀρεστὰ καὶ ϑεῷ δοκοῦσι" τῶν δὲ μελλόντων λόγος αὐ- 

τοῖς οὐδὲ εἷς" (201) ἀλλὰ τιμῶσι μὲν τοὺς πολλὰ 
ταλαιπωρήσαντας. τιμήσαντες δὲ φϑονοῦσι, καὶ παρ- 

ἀγαγόντες εἰς ἐπιφάνειαν οὐ ταύτης ἀφαιροῦνται μόνον 

τοὺς τετυχηκότας. ἀλλὰ διὰ ταύτην καὶ τοῦ ζῆν ἐπὺ 
-» 3. τ; M CC N LET 3 p, 

πονηραῖς αἰτίαις καὶ δι᾿ ὑπερβολὴν αὐτῶν ἀπιϑάνοιο. 

κολάξουσι δ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἔργοις δίκης ἀξίοις ἀλλ᾽ ἐπὶ δια- 

βολαῖς καὶ κατηγορίαις ἀβασανίστοις. οὐδ᾽ ὅσους δεῖ 

τοῦτο παϑεῖν ἀλλ᾽ ὕσους ἀποκτεῖναι δύνανται. | (2685 

τοῦτο Σάουλος ἡμῖν ὁ Κείσου παῖς, ὁ πρῶτος μετὰ 

τὴν ἀριστοκρατίαν καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς κριταῖς πολιτείαν 

Ἑβραίων βασιλεύσας. φανερὸν πεποίηκε. τριακοσίους 

ἀποκτείνας ἱερέας καὶ προφήτας ἐκ τῆς πρὸς ᾿Δχιμέλεχον 
e , 2 ^ M , - M M ΄ M 

ὑποψίας. ἐπικαταβαλὼν δ᾽ αὐτοῖς καὶ τὴν πόλιν. καὶ 

τὸν τρύπῳ τινὶ ναὺν σπουδάσας ἱερέων καὶ προφητῶν 

ἔρημον καταστῆσαι. τοσούτους μὲν ἀνελών. μεῖναι δ᾽ 

ἐάσας οὐδὲ τὴν πατρίδα αὐτῶν πρὸς τὸ καὶ μετ᾽ ἐκεί- 

νους ἄλλους γενέσϑαι. 

ζ2609» ὁ δ᾽ ᾿4βιάϑαρος ὁ τοῦ ᾿Δχιμελέχου παῖς. ὃ 

μόνος διασωϑῆναι δυνηϑεὶς ἐκ τοῦ γένους τῶν ὑπὸ 

Σαούλου φονευϑέντων ἱερέων. φυγὼν πρὸς “4]΄αυίδην 

τὴν τῶν οἰκείων αὐτῷ συμφορὰν ἐδήλωσε καὶ τὴν τοῦ 
' 4 2" , ^9T0 e à » 3 , » kJ - 

πατρὸς ἀναίρεσιν. 210» ὃ δ᾽ οὐκ ἀγνοεῖν ἔφη ταῦτα 
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περὶ αὐτοὺς ἐσόμενα ἰδὼν τὸν “ώηκον" ὑπονοῆσαι γὰρ 

διαβληϑήσεσϑαι πρὸς αὐτοῦ τὸν ἀρχιερέα τῷ βασιλεῖ, 

καὶ τῆς ἀτυχίας ταύτης αὐτοῖς αὑτὸν ἠτιᾶτο. μένειν 

δ᾽ αὐτόϑι καὶ σὺν αὐτῷ διατρίβειν. ὡς οὐκ ἐν ἄλλῳ 

5 τόπῳ λησόμενον οὕτως ἠξίου. 

{311} κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν ἀκούσας ὁ “Ιαυίδης 

τοὺς Παλαιστινοὺς ἐμβεβληκότας εἰς τὴν Κιλλανῶν 

χώραν καὶ ταύτην διαρπάξοντας, δίδωσιν ἑαυτὸν στρα- 

τεύειν ἐπ᾽ αὐτούς. τοῦ ϑεοῦ διὰ τοῦ προφήτου πυϑό- 

τὸ μενος & ἐπιτρέπει. τοῦ δὲ νίκην σημαίνειν φήσαντος 

ἐξώρμησεν ἐπὶ τοὺς Παλαιστινοὺς μετὰ τῶν ἑταίρων, 

καὶ φόνον τ᾽ αὐτῶν πολὺν ἐξέχεε καὶ λείαν ἤλασε. 

(29125 x«l παραμείνας τοῖς Κιλλανοῖς ἕως τὰς ἅλως 

καὶ τὸν καρπὸν συνεῖλον ἀδεῶς, Σαούλῳ τῷ βασιλεῖ 

15 μηνύεται παρ᾽ αὐτοῖς Qv' τὸ γὰρ ἔργον καὶ τὸ κατόρ- 

9uoue« οὐκ ἔμεινε παρ᾽ οἷς ἐγένετο, φήμῃ δ᾽ ἐπὶ πᾶν 
εἴς τε τὰς τῶν ἄλλων ἀκοὰς καὶ πρὸς τὰς τοῦ βασι- 

λέως διεκομίσϑη. αὑτό τε συνιστάνον καὶ τὸν πεποι- 

ηχότα. (218) χαίρει δὲ Σάουλος ἀκούσας ἐν Κίλλᾳ 

0 τὸν “αυΐίδην. καί ᾿ϑεὺς ἤδη χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ὑπέϑετο 

αὐτόν᾽ εἰπών. ᾿ἐπεὶ καὶ συνηνάγκασεν ἐλϑεῖν εἰς πόλιν 

τείχη καὶ πύλας καὶ μοχλοὺς ἔχουσαν. τῷ λαῷ παντὶ 

προσέταξεν ἐπὶ τὴν Κίλλαν ἐξορμῆσαι καὶ πολιορκήσαντι 

καὶ λαβόντι τὸν “Ιαυίδην ἀποχτεῖναι. {314} ταῦτα δ᾽ 

35 αἰσϑόμενος ὁ “Ιαυίδης. καὶ μαϑὼν παρὰ τοῦ ϑεοῦ ὅτε 

μείναντα παρ᾽ αὐτοῖς οἱ Κιλλῖται ἐκδώσουσι τῷ ΣΙαούλωῳ. 

παραλαβὼν τοὺς τετρακοσίους ἀπῆρεν ἀπὸ τῆς πόλεως 

εἰς τὴν ἔρημον ἐπάνω τῆς Ἐνγεδαὶῖν λεγομένης. καὶ 

ὃ μὲν βασιλεὺς ἀκούσας αὐτὸν πεφευγότα παρὰ τῶν 

so Κιλλιτῶν ἐπαύσατο τῆς ἐπ᾽ αὐτὸν στρατείας. (215) 
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2 “Ιαυίδης δ᾽ ἐκεῖϑεν ἄρας εἴς τινα τόπον Καινὴν x«Aov- 

μένην τῆς Ζιφήνης παραγίνεται, εἰς ὃν ᾿Ιωνάϑης ὁ τοῦ 

Σαούλου παῖς συμβαλὼν αὐτῷ καὶ κατασπασάμενος 

ϑαρρεῖν τε x«l χρηστὰς περὶ τῶν μελλόντων ἐλπίδας 

ἔχειν παρεκάλει. καὶ μὴ κάμνειν τοῖς παροῦσι" βασι- 

λεύσειν γὰρ αὐτόν. καὶ πᾶσαν τὴν Ἑβραίων δύναμιν 

ἕξειν ὑφ᾽ αὑτῷ. φιλεῖν δὲ τὰ τοιαῦτα σὺν μεγάλοις 
ἀπαντᾶν πόνοις. C916» πάλιν δ᾽ ὕρχους ποιησάμενος 

τῆς εἰς ἅπαντα τὸν βίον πρὸς ἀλλήλους εὐνοίας καὶ 

πίστεως. καὶ τὸν ϑεὸν μάρτυρα καλέσας ὧν ἐπηράσατο 

αὑτῷ παραβάντι τὰ συγκείμενα καὶ μεταβαλομένῳ πρὸς 

τἀναντία, τὸν μὲν αὐτόϑι καταλείπει μικρὰ τῶν φρον- 

τίδων καὶ τοῦ δέους ἐπικουφίσας. αὐτὸς δὲ πρὸς αὗ- 

τὸν ἐπανέρχεται. (2 11) of δὲ Ζιφηνοὶ χαριζόμενοι τῷ 

Σαούλῳ μηνύουσιν αὐτῷ παρ᾽ αὐτοῖς διατρίβειν τὸν 

“αυίδην. καὶ παραδώσειν ἔφασαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐλϑόντι" 

καταληφϑέντων γὰρ τῶν τῆς Ζιφήνης στενῶν οὐχ εἶναι 

φυγὴν αὐτῷ πρὸς ἄλλους. (218) ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπῇνε- 

σι" 

ΕἸ , , » € , ' 2 ' 3 X 

σεν αὐτούς. χάριν ἔχειν ὁμολογήσας τὸν ἐχϑρὺν αὐτῷ 

μεμνηνυχόσι. καὶ οὐκ εἰς μακρὰν ἀμείψεσϑαι τῆς εὐ- 

νοίας ὑποσχόμενος αὐτοὺς ἔπεμψε τοὺς ξητήσοντας τὸν 

“1αυίδην καὶ τὴν ἐρημίαν ἐξερευνήσοντας᾽ αὐτὸς δ᾽ 

ἀκολουϑήσειν ἀπεχρίνατο. {2195 x«l οἱ μὲν ἐπὶ τὴν 

ϑήραν καὶ τὴν σύλληψιν τοῦ “Ιαυίδου προῆγον τὸν 

βασιλέα. σπουδάξοντες μὴ μόνον αὐτῷ μηνῦσαι τὸν 

ἐχϑρόν. ἀλλὰ καὶ τῷ παρασχεῖν αὐτὸν εἰς ἐξουσίαν 

φανερωτέραν καταστῆσαι αὐτῷ τὴν εὔνοιαν" διήμαρτον 

δὲ τῆς ἀδίκου καὶ πονηρᾶς ἐπιϑυμίας. οἱ μηδὲν κιν- 

δυνεύσειν ἔμελλον ἐκ τοῦ μὴ ταῦτ᾽ ἐμφανίσαι τῷ 

Σαούλῳ. (2805 διὰ δὲ κολακείαν καὶ κέρδους προσ- 

8 275 — 1 Reg. XXIII 16. 
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δοκίαν παρὰ τοῦ βασιλέως ἄνδρα ϑεοφιλῆ καὶ παρὰ 

δίκην ξητούμενον ἐπὶ ϑανάτῳ καὶ λανϑάνειν δυνάμε- 

/ov διέβαλον καὶ παραδώσειν ὑπέσχοντο" γνοὺς γὰρ ὁ νον διέβαλον καὶ παραδώσειν ὑπέσχοντο" γνοὺς γὰρ 
“Ιαυίδης τὴν τῶν Ζιφηνῶν κακοήϑειαν καὶ τὴν τοῦ 

βασιλέως ἔφοδον. ἐκλείπει μὲν τὰ στενὰ τῆς ἐκείνων 

χώρας, φεύγει δ᾽ ἐπὶ τὴν μεγάλην πέτραν τὴν οὖσαν 

ἐν τῇ Μάωνος ἐρήμῳ. 

281» ὥρμησε δ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνην διώκειν Σάουλος" : 

χατὰ γὰρ τὴν ὁδὸν ἀναχωρήσαντα ἐκ τῶν στενῶν μαϑὼν 

τὸν “Ιαυΐίδην, ἐπὶ τὸ ἕτερον μέρος τῆς πέτρας ἀπῆρεν. 

ἀντιπεριέσπασαν δὲ τὸν Σάουλον ἀπὸ τῆς διώξεως τοῦ 

“Ἰαυίδου, μέλλοντος ἤδη συλλαμβάνεσϑαι, Παλαιστινοὶ 

πάλιν ἐπὶ τὴν τῶν Ἑβραίων ἐστρατευκέναι χώραν 
ἀκουσϑέντες" ἐπὶ γὰρ τούτους ἀνέστρεψε φύσει πολε- 

μίους ὄντας, αὐτοὺς ἀμύνασϑαι κρίνας ἀναγκαιότερον 

ἢ τὸν ἴδιον σπουδάξοντα λαβεῖν ἐχϑρὸν ὑπεριδεῖν τὴν 

γῆν κακωϑεῖσαν. 

(2825 καὶ Δαυίδης μὲν οὕτως ἐκ παραλόγου τὸν 

κίνδυνον διαφυγὼν εἰς τὰ στενὰ τῆς ᾿Ενγεδηνῆς ἀφ- 

ικνεῖται. Σαούλω δ᾽ ἐκβαλόντι τοὺς Παλαιστινοὺς ἧκον 

ἀπαγγέλλοντες τινὲς τὸν ΖΙαυίδην ἐν τοῖς ᾿Ενγεδηνῆς 

διατρίβειν ὅροις. {2885 λαβὼν δὲ τρισχιλίους ὁπλίτας 

ἐπιλέκτους ἐπ᾽ αὐτὸν ἠπείγετο. καὶ γενόμενος οὐ πόρρω 

τῶν τύπων ὁρᾷ παρὰ τὴν ὁδὸν σπήλαιον βαϑὺ καὶ 

κοῖλον, εἰς πολὺ καὶ μῆκος ἀνεωγὸς καὶ πλάτος, ἔνϑα 

συνέβαινε τὸν “Ιαυίδην μετὰ τῶν τετρακοσίων κεκρύ- 

φϑαι. ἐπειγόμενος οὖν ὑπὸ τῶν κατὰ φύσιν εἴσεισιν 

εἰς αὐτὸ μόνος. ϑεαϑεὶς δ᾽ ὑπό τινος τῶν μετὰ ““]αυί- 
δου. (2845 xal φράσαντος τοῦ ϑεασαμένου πρὸς τὸν 

80 ἐχϑρὸν αὐτοῦ παρὰ τοῦ ϑεοῦ καιρὸν ἔχειν ἀμύνης, 

$280 — 1 Reg. XXIII 24. 

o 

4 



69 APXAIOAOTIAZ 

καὶ συμβουλεύοντος τοῦ Σαούλου ἀποτεμεῖν τὴν κε- 

φαλὴν καὶ τῆς πολλῆς ἄλης αὑτὸν ἀπαλλάξαι καὶ ταλαι- 

πωρίας, ἀναστὰς ἀφαιρεῖ μὲν τὴν πτέρυγα τοῦ ἱματίου 

μόνον οὗ Σάουλος ἠμπείχετο. μετανοήσας δ᾽ εὐθὺς 

οὐ δίκαιον εἶπε φονεύειν τὸν αὑτοῦ δεσπότην οὐδὲ 

τὸν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ βασιλείας ἀξιωϑέντα" “καὶ γὰρ εἰ 

πονηρὸς οὗτος εἰς ἡμᾶς. ἀλλ᾽ οὐκ ἐμὲ δεῖ τοιοῦτον 
εἶναι πρὸς αὐτόν. {2855 τοῦ δὲ Σαούλου τὸ σπή- 

λαιον ἐκλιπόντος προελϑὼν ὃ “αυίδης ἔκραξεν. ἀκοῦσαι 

τὸν Σάουλον ἀξιῶν. ἐπιστραφέντος δὲ τοῦ βασιλέως. 

προσχυνεῖ τ᾽ αὐτὸν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον. ὡς ἔϑος. καί 

φησιν “οὐ πονηροῖς. ὦ βασιλεῦ. καὶ ψευδεῖς πλάττουσι 

διαβολὰς παρέχοντα δεῖ σὲ τὰς ἀκοὰς χαρίζεσϑαι μὲν 

ἐκείνοις τὸ πιστεύειν αὐτοῖς. τοὺς ὃὲ φιλτάτους δι᾽ 

ὑπονοίας ἔχειν, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις σκοπεῖν τὴν ἁπάντων 

διάϑεσιν. «286» διαβολὴ μὲν γὰρ ἀπατᾷ. σαφὴς δ᾽ 

ἀπόδειξις εὐνοίας τὰ πραττόμενα" καὶ λόγος μὲν ἐπ᾽ 

ἀμφότερα πέφυκεν ἀληϑής τε καὶ ψευδής. τὰ δ᾽ ἔργα 

γυμνὴν ὑπ᾽ ὕψει τὴν διάνοιαν τίϑησι. (287) ἴσϑι 

τοίνυν ἐκ τούτων" καλῶς ἔχειν μὲ πρὺς σὲ καὶ τὸν σὸν 
οἶκον ἐμοὶ πιστεῦσαι δεῖ, καὶ μὴ τοῖς κατηγοροῦσιν ἃ 

μήτ᾽ εἰς νοῦν ἐβαλόμην μήτε δύναται γενέσϑαι προσ- 

ϑέμενον διώκειν τὴν ἐμὴν ψυχήν. καὶ μηδὲν μήϑ' 
ἡμέρας μήτε νυχτὸς ἔχειν διὰ φροντίδος ἢ τὴν ἐμὴν 

ἀναίρεσιν. ἣν ἀδίκως μεταπορεύει. «2885 πῶς γὰρ 

οὐχὶ ψευδῆ περὶ ἐμοῦ δόξαν εἴληφας ὡς ἀποκτεῖναί 

σε ϑέλοντος; ἢ πῶς οὐκ ἀσεβεῖς εἰς τὸν ϑεόν. ἄνϑρω- 

zov σήμερον αὑτῷ τιμωρῆσαι δυνάμενον καὶ παρὼ σοῦ 

λαβεῖν δίκην, καὶ μὴ ϑελήσαντα, μηδὲ τῷ καιρῷ τούτῳ 

χρησάμενον ὅν. εἴ σοι κατ᾽ ἐμοῦ περιέπεσεν. οὐκ ἂν 

8.284 — 1 Reg. XXIV 5 

σι 

10 

20 

25 

30 | 



EKTH 63 

οὕτως παρῆκας. διαχρήσασϑαι ποϑῶν καὶ νομίζων πολέ- 

μιον; (29805 ὅτε γάρ σου τὸν πτέρυγα τοῦ ἱματίου 

ἀπέτεμον., τότε Gov καὶ τὴν κεφαλὴν ἠδυνάμην. ἐπι- 

δείξας δὲ τὸ ῥάκος ἰδεῖν πιστεύειν παρεῖχεν. “ἀλλ᾽ 

5 ἐγὼ μὲν ἀπεσχόμην δικαίας ἀμύνης" φησί, σὺ δὲ μῖσος 

ἄδικον οὐκ αἰδεῖ κατ᾽ ἐμοῦ τρέφων. ϑεὺς ταῦτα δικά- 

σειε. καὶ τὸν ἑκατέρου τρόπον ἡμῶν ἐλέγξειε. «290» 

Σάουλος δ᾽ ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας ϑαυμάσας. 

καὶ τὴν τοῦ νεανίσχου μετριότητα καὶ φύσιν ἐκπλαγείς. 

1 ἀνώμωξε. τὸ δ᾽ αὐτὸ κἀκείνου ποιήσαντος. αὐτὸν 

εἶναι δίκαιον στένειν ἀπεκρίνατο" σὺ μὲν γάρ᾽ φησίν 

᾿ἀγαϑῶν αἴτιός μοι γέγονας. ἐγὼ δὲ σοὶ συμφορῶν. 

ἐπεδείξω δὲ καὶ σήμερον τὴν ἀρχαίων ἔχοντα σαυτὸν 

δικαιοσύνην. οἱ τοὺς ἐχϑροὺς ἐν ἐρημίᾳ λαβόντας 

1 σώξειν παρήγγελλον. (291) πέπεισμαι δὴ νῦν ὅτι σοὶ 

τὴν βασιλείαν ὃ ϑεὺς φυλάττει xal περιμένει σὲ τὸ 

πάντων τῶν Ἑβραίων κράτος. δὸς δή μοι πίστεις ἐνόρ- 

xove μή μου τὸ γένος ἐξαφανίσαι. μηδ᾽ ἐμοὶ μνησικα- 

κοῦντα τοὺς ἐμοὺς ἐχγόνους ἐξαπολέσαι. τηρῆσαι δέ μοι 

30 x«l σῶσαι τὸν oixov. ὀμόσας δέ, καϑὼς ἠξίωκε. “αυί- 

δὴης Σάουλον μὲν εἰς τὴν ἰδίαν ἀπέλυσε βασιλείαν. αὐτὸς 

δὲ μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ εἰς τὴν Μασϑηρῶν ἀνέβη στενήν. 

(2925 ἀποϑνήσκει δὲ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν καὶ 
“Σαμούηλος ὃ προφήτης. ἀνὴρ οὐ τῆς τυχούσης ἀπο- 

35 λαύσας παρὰ τοῖς Ἑβραίοις τιμῆς. ἀλλ᾽ ἐνεφάνισε γὰρ 

τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τὴν τοῦ πλήϑους πρὸς αὐτὸν 

εὔνοιαν τὸ πένϑος ὃ ἐπὶ πολὺν χρόνον ὁ λαὺς ἤγετο. 

καὶ ἡ περὶ τὴν ταφὴν αὐτοῦ καὶ τὴν τῶν νομιξομένων 

ἀναπλήρωσιν φιλοτιμία τε καὶ σπουδή. 42935 96- 

30 πτουσι δ᾽ αὐτὸν ἐν τῇ πατρίδι "Aoua9G, καὶ ἐπὶ πολ- 
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λὰς πάνυ ἡμέρας ἔκλαυσαν. οὐ κοινὸν τοῦτο πάσχοντες 
€ rw d 3 ΄ - LJ ᾽ » 34. Uer » 

ὡς ἐπ᾽ ἀλλοτρίου τελευτῇ, ὡς οἰκεῖον δ᾽ ἕκαστος ἴδιον 

ποϑῶν. 4294» ἐγένετο δ᾽ ἀνὴρ δίκαιος καὶ χρηστὸς 
A , M iJ ^ , , X E 

τὴν φύσιν. xci διὰ τοῦτο μάλιστα φίλος τῷ ϑεῷ. 

ἦρξε δὲ χαὶ προύστη τοῦ λαοῦ μετὰ τὴν ᾿Ηλεὶ τοῦ 
ἀρχιερέως τελευτὴν μόνος μὲν ἔτη δώδεκα. μετὰ δὲ 

τοῦ Σαούλου τοῦ βασιλέως δέκα πρὸς τοῖς ὀκτώ. 

(2955 χαὶ τὰ μὲν περὶ ΣΙαμούηλον τοῦτο τὸ πέρας 

ἔσχεν, ἦν δέ τις τῶν Ζιφηνῶν ἐκ πόλεως Ἐμμᾶ πλού- 
τι M , - , ἂν ^ , € 

σιος καὶ πολυϑρέμματος" τρισχιλίων μὲν γὰρ αὐτῷ 

ποίμνη προβάτων ἐνέμετο. χιλίων δ᾽ αἰγῶν. ταῦτα “]αυί- 

δης ἀσινῆ τηρεῖν τε καὶ ἀβλαβῆ παρήγγελλε τοῖς σὺν 
y E ^ 49" e ' 2 Li ^ ᾿Ξ Td e bI » ὃ ,^ 49? 

αὐτῷ, καὶ μήϑ᾽ ὑπὸ ἐπιϑυμίας μήϑ'᾽ ὑπὸ ἐνδείας μή 

ὑπὸ τῆς ἐρημίας καὶ τοῦ δύνασθαι λανθάνειν κατα- 

βλάπτειν, τούτων δ᾽ ἁπάντων ἐπάνω τίϑεσϑαι τὸ μηδέν᾽ 
9 - M ^ E EJ , I4 Y N Ls P 

ἀδικεῖν. x«l τὸ τῶν ἀλλοτρίων ἅπτεσϑαι δεινὸν ἡγεῖ- 

σϑαι καὶ πρόσαντες τῷ ϑεῷ. {296) ταῦτα δ᾽ ἐδέδα- 

σκὲν αὐτοὺς οἰόμενος ἀνθρώπῳ χαρίσασϑαι ἀγαθῷ καὶ 

ταύτης τυγχάνειν ἀξίῳ τῆς προνοίας. ἦν δὲ Νάβαλος 

(τοῦτο γὰρ εἶχεν ὄνομα) σκληρὸς καὶ πονηρὺς τοῖς 3 

ἐπιτηδεύμασιν. ἐκ κυνικῆς ἀσκήσεως πεποιημένος τὸν 

βίον, γυναικὸς δ᾽ ἀγαϑῆς καὶ σώφρονος καὶ τὸ εἶδος 

σπουδαίας λελογχώς. (291) πρὸς οὖν τὸν Νάβαλον 

τοῦτον, καϑ᾽ ὃν ἔκειρε τὰ πρόβατα καιρόν. πέμψας ὃ 

“Ιαυίδης ἄνδρας δέκα τῶν σὺν αὐτῷ, διὰ τούτων αὐτὸν : 

ἀσπάζεται καὶ συνεύχεται τοῦτο ποιεῖν ἐπ᾽ ἔτη πολλά" 

παρασχεῖν δ᾽ ἐξ ὧν δυνατός ἐστιν αὐτῷ παρεκάλει. 

μαϑόντα παρὰ τῶν ποιμένων ὅτι μηδὲν αὐτοὺς ἠδική- 

χαμεν, ἀλλὰ φύλακες αὐτῶν τὲ καὶ τῶν ποιμνίων γεγό- 

10 

15 

I 

! 

veuev, πολὺν £v τῇ ἐρήμῳ διατρίβοντες ἤδη yoóvov: 80. 
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μετανοήσειν δ᾽ οὐδὲν “Ιαυΐίδῃ παρασχόμενον. 4298» 
ταῦτα δὲ τῶν πεμφϑέντων διακονησάντων πρὸς τὸν 

Νάβαλον. ἀπανϑροώπως σφόδρα καὶ σκληρῶς ἀπήντησεν" 

ἐρωτήσας γὰρ αὐτοὺς τίς ἐστι “Ζαυίδης. ὡς τὸν υἱὸν 

5 ἤχουσεν ᾿Ιεσσαίου. “νῦν ἄρα᾽ εἶπε ᾿μέγα φρονοῦσιν ἐφ᾽ 

αὑτοῖς of δραπέται καὶ σεμνύνονται o( τοὺς δεσπότας 

καταλιπόντες. «2995 ὀργίζεται. δ᾽ αὐτῶν φρασάντων 

ὃ “Ιαυίδης. καὶ τετρακοσίους μὲν ὡπλισμένους αὑτῷ 

κελεύσας ἕπεσϑαι. διακοσίους δὲ φύλακας τῶν σκευῶν 

10 καταλιπών (ἤδη γὰρ εἶχεν ἑξακοσίους), ἐπὶ τὸν Νάβα- 

λὸν ἐβάδιξεν, ὀμόσας ἐχείνῃ τῇ νυχτὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ 

καὶ τὴν χτῆσιν ὕλην ἀφανίσειν. οὐ γὰρ ἄχϑεσϑαι 

μόνον ὅτι γέγονεν ἀχάριστος εἰς αὐτούς, μηδὲν ἐπι- 

δοὺς πολλῇ φιλανϑρωπίᾳ πρὸς αὐτὸν χρησαμένοις, ἀλλ᾽ 

15 ὅτε καὶ προσεβλασφήμησε καὶ κακῶς εἶπε μηδὲν ὑπ᾽ 
αὐτῶν λελυπημένος. 

(3005 δούλου δέ τινος τῶν τὰ ποίμνια φυλαττόν- 

τῶν τὰ τοῦ Ναβάλου πρὸς τὴν δέσποιναν μὲν αὑτοῦ 

γυναῖκα δ᾽ ἐχείνου χατειπόντος ὅτι πέμψας Ó Ζ,αυίδης 

30 αὐτῆς πρὸς τὸν ἄνδρα μηδενὸς τύχοι τῶν μετρίων. 

ἀλλὰ καὶ προσυβρισϑείη βλασφημίαις δειναῖς. πάσῃ 

περὶ αὐτοὺς προνοίᾳ καὶ φυλακῇ τῶν ποιμνίων χρησά- 

μενος" (3015 γεγονέναι δὲ τοῦτο ἐπὶ τῷ κακῷ τῷ τοῦ 

δεσπότου" ταῦτ᾽ ἐκείνου φήσαντος ᾿Αβιγαία (προσηγο- 

35 ρεύετο γὰρ οὕτως) εὐθέως ἐπισάξασα τοὺς ὄνους καὶ 

πληρώσασα παντοίων ξενίων, καὶ μηδὲν εἰποῦσα τἀνδοί 

(ὑπὸ γὰρ μέϑης ἀναίσθητος qv), ἐπορεύετο πρὺς “΄αυί- 

δην. καταβαινούσῃ δὲ τὰ στενὰ τοῦ ὄρους ἀπήντησε 

ΖΙαυίδης μετὰ τῶν τετρακοσίων ἐπὶ Νάβαλον ἐρχόμενος. 

80 (802) ϑεασαμένη δ᾽ αὐτὸν ἣ γυνὴ κατεπήδησεν., καὶ 

8 298 — 1 Reg. XXV 9. 
IosEPHUs. II. 5 

- 



66 APXAIOAOTIAZ 

πεσοῦσα ἐπὶ πρόσωπον προσεχύνει. καὶ τῶν uiv Na- 
βάλου λόγων ἐδεῖτο μὴ μνημονεύειν (οὐ γὰρ ἀγνοεῖν 

αὐτὸν ὅμοιον ὄντα τῷ ὀνόματι: Νάβαλ ὺ ὺ μ T ματι Νάβαλος γὰρ κατὰ τὴν 
€ , - E Y 

Ἑβραίων γλῶτταν ἀφροσύνην δηλοῖ). αὐτὴ δ᾽ ἀπελο- 

γεῖτο μὴ ϑεάσασθαι τοὺς πεμφϑέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
9N δύξιιχ , , , "Ne ' c c. , (3035 “διὸ συγγίνωσχέ μοι᾿ φησί, “καὶ τῷ ϑεῷ χάριν 

j , : , 
ἔχε κωλύοντί σὲ μιανθῆναι ἀνθρωπίνῳ αἵματι. μένοντα 

" * A 3 , πὸ γάρ σὲ χαϑαρὸν ἐχεῖνος αὐτὸς ἐχδικήσει παρὰ τῶν 

πονηρῶν. ἃ γὰρ ἐκδέχεται κακὰ Νάβαλον. ταῦτα καὶ 

ταῖς τῶν ἐχϑρῶν σου κεφαλαῖς ἐμπέσοι" {8045 γενοῦ 
2 ΄ E - - 

δ᾽ εὐμενής μοι. χρίνας ἀξίαν τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ ταῦτα 

δέξασθαι. καὶ τὸν ϑυμὸν χαὶ τὴν ὀργὴν τὴν ἐπὶ τὸν 

ἄνδρα μου χαὶ τὸν οἶχον αὐτοῦ εἰς τὴν ἐμὴν τιμὴν 

ἄφες. πρέπει γὰρ ἡμέρῳ σοι καὶ φιλανθρώπῳ τυγχά- 

νειν. καὶ ταῦτα μέλλοντι βασιλεύειν. «805» ὃ δὲ τὰ 

δῶρα δεξάμενος “ἀλλὰ σέ᾽ φησίν “ὦ γύναι, ϑεὸς εὐμε- 

νὴς ἤγαγε πρὸς ἡμᾶς σήμερον: οὐ γὰρ ἂν τὴν ἐπερ- 

χομένην ἡμέραν εἶδες. ἐμοῦ τὸν οἶκον τὸν Ναβάλου 

διὰ τῆσδε τῆς 0g ὀμόσαντος ἀπολεῖ! l μηδέν᾽ ij τῆς νυχτὸς ὀμόσαντος ἀπολεῖν καὶ μηδέν 

ὑμῶν ἀπολείψειν ἀπ᾿ ἀνδρὸς πονηροῦ καὶ ἀχαρίστου 

πρὸς ἐμὲ καὶ τοὺς ἐμοὺς ἑταίρους γενομένου. νῦν δὲ 

φϑάσασα προύλαβες καταμειλίξασϑαί μου τὸν Ouuóv, 

κηδομένου σου τοῦ ϑεοῦ. ἀλλὰ Νάβαλος μέν. κἂν 
3 - - NEN N - ^ 3 p ^ ΄ 

ἀφεϑῇ νῦν διὰ σὲ τῆς τιμωρίας, οὐ φεύξεται τὴν δύώκην. 

ἀλλ᾽ ὃ τρόπος αὐτὸν ἀπολεῖ, λαβὼν αἰτίαν ἄλλην. 
OMS - 2 , M , , ^ PS c κι 3 , 

(93065 ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπολύει τὴν γυναῖκα" ἣ δ᾽ εἰς 

τὸν οἶκον ἐλθοῦσα καὶ καταλαβοῦσα τὸν ἄνδρα μετὰ 

πολλῶν εὐωχούμενον καὶ κεκαρωμένον ἤδη. τότε μὲν 
3 ^N M , M , - R2 » , 4, 

οὐδὲν τῶν γεγενημένων διεσάφει. τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ νή- 

φοντι ἅπαντα δηλώσασα παρεϑῆναι καὶ πᾶν αὐτῷ νεκρω- 

8 802 — 1 Reg. XXV 23. 
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ϑῆναι τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν λόγων καὶ τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς 

λύπης ἐποίησε. x«l δέκα οὐ πλείους ἐπιξήσας ἡμέρας 

τὸν βίον κατέστρεψε ὃ Νάβαλος. 901» ἀκούσας δ᾽ 

αὐτοῦ τὴν τελευτὴν Ó ΖΙαυίδης ἐχδικηϑῆναι μὲν αὐτὸς 

ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ καλῶς ἔλεγεν" ἀποθανεῖν γὰρ Νάβαλον 

ὑπὸ τῆς ἰδίας πονηρίας. καὶ δοῦναι δίκην αὐτῷ καϑαρὰν 

ἔχοντι τὴν δεξιάν" ἔγνω δὲ καὶ τότε τοὺς πονηροὺς 

ἐλαυνομένους ὑπὸ τοῦ fob, μηδενὺς τῶν ἐν ἀνθρώποις 

ὑπερορῶντος. διδόντος δὲ τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς τὰ ὅμοια, 

τοῖς δὲ πονηροῖς ὀξεῖαν ἐπιφέροντος τὴν ποινήν. (908) 

πέμψας δ᾽ αὐτοῦ πρὺς τὴν γυναῖκα συνοικήσουσαν καὶ 

γαμηϑησομένην καλεῖ πρὸς αὑτόν. ἣ δ᾽ ἀναξία μὲν 

εἶναι καὶ ποδῶν ἄψασϑαι τῶν ἐκείνου πρὸς τοὺς παρ- 

όντας ἔλεγεν. ὅμως δὲ μετὰ πάσης τῆς ϑεραπείας ἧκε. 

υ χαὶ συνώκησε μὲν αὐτῷ. ταύτην λαβοῦσα τὴν τιμὴν 

καὶ διὰ τὸ τὸν τρόπον σώφρονα εἶναι καὶ δίκαιον, rv- 

χοῦσα δ᾽ αὐτῆς καὶ διὰ τὸ κάλλος. «300» εἶχε δὲ 

“Ιαυίδης γυναῖκα πρότερον. ἣν ἐξ ᾿Αβισάρου πόλεως 

ἔγημε: Μιχάλαν δὲ τὴν Σαούλου τοῦ βασιλέως ϑυγα- 

τέρα τὴν γενομένην τοῦ ΖΙαυίδου γυναῖκα ὁ πατὴρ τῷ 

Φελτίᾳ υἱῷ (cov συνέζευξεν, ἐκ πόλεως ὄντι Γεϑλᾶς. 

(3105 μετὰ ταῦτά τινες ἐλθόντες τῶν Ζιφηνῶν 

ἀπήγγειλαν τῷ Σαούλῳ ὡς εἴη πάλιν Ζαυίδης ἐν τῇ 

χώρᾳ αὐτῶν. καὶ δύνανται συλλαβεῖν αὐτὸν βουλομένῳ 

συνεργῆσαι. ὃ δὲ μετὰ τρισχιλίων ὁπλιτῶν ἐβάδιξεν 

ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ νυκτὺς ἐπελϑούσης ἐστρατοπέδευσεν ἐπί 

τινι τόπῳ Σεχελὰ λεγομένῳ. 211» “΄αυίδης δ᾽ ἀκού- 

σας τὸν Σάουλον ἐπ᾽ αὐτὸν ἥκοντα, πέμψας κατασκό- 

πους ἐχέλευσε δηλοῦν αὐτῷ ποῖ τῆς χώρας Σάουλος 

ἤδη προσεληλύϑοι. τῶν δ᾽ ἐν Σεκελᾷ φρασάντων δια- 

8 807 — 1 Reg. XXV 39. 
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νυχτερεύειν. λαϑὼν τοὺς ἰδίους εἰς τὸ τοῦ Σαούλον 

στρατόπεδον παραγίνεται. ἐπαγόμενος τὸν ἐκ τῆς ἀδελ- 

φῆς αὐτοῦ Σαρουίας ᾿“βισαῖον καὶ ᾿Δἀχιμέλεχον τὸν 

Χετταῖον. (312» τοῦ δὲ Σαούλου κοιμωμένου, καὶ περὶ 
SUE 3 ΄ -" ES M A - 

αὐτὸν ἐν κύκλῳ τῶν ὁπλιτῶν καὶ τοῦ στρατηγοῦ Afesv- 

νήρου χειμένων. Ó Ζαυίδης εἰσελθὼν εἰς τὸ στρατό- 

πέδον τὸ τοῦ βασιλέως οὔτ᾽ αὐτὺς ἀναιρεῖ τὸν ZitovAov, 

ἐπιγνοὺς αὐτοῦ τὴν κοίτην ἐκ τοῦ δόρατος (τοῦτο γὰρ 

αὐτῷ παρεπεπήγει). οὔτε τὸν ᾿᾽Αβισαῖον βουλόμενον 
φονεῦσαι καὶ πρὸς τοῦτο ὡρμηκότα εἴασεν, ἀλλὰ τὸν 

ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χεχειροτονημένον βασιλέα φήσας εἶναι 

δεινὸν ἀποκτεῖναι. κἂν ἢ πονηρός (ἥξειν γὰρ αὐτῷ 
s M 4 ^ 9 M iJ , ^ NP 

παρὰ τοῦ δόντος τὴν ἀρχὴν σὺν χρόνῳ τὴν δίκην), 

ἐπέσχε τῆς ὁρμῆς. 919)» σύμβολον δὲ τοῦ κτεῖναι δυ- 
νηϑεὶς ἀποσχέσϑαι λαβὼν αὐτοῦ τὸ δόρυ καὶ τὸν φακὸν 

τοῦ ὕδατος. ὃς κοιμωμένῳ παρέχειτο τῷ Σαούλῳ, μη- 

δενὸς αἰσϑομένου τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ. πάντων δὲ 
, ὕω - 9345. x , c ES , er 

χαταχκοιμωμένων. ἐξῆλθεν ἀδεῶς πάντ᾽ ἐργασάμενος ὅσα 
' m - Y Y 3 X ^ m , , 

καὶ τοῦ καιροῦ διδόντος αὐτῷ καὶ τῆς τόλμης διέϑηκε 

τοὺς τοῦ βασιλέως. «314» διαβὰς δὲ τὸν χειμάρρουν : 

x«l ἐπὶ τὴν κορυφὴν ἀνελϑὼν τοῦ ὄρους, ὅϑεν ἔμελλεν 
, V 5 2 , - , ^ 72 

ἐξακουστὸς εἶναι ἐμβοήσας τοῖς στρατιώταις τοῦ Σαού- 
' AX "2 , , 3 J λου καὶ τῷ στρατηγῷ ᾿Αβεννήρῳ. διανίστησιν αὐτοὺς 

ἐκ τοῦ ὕπνου. τοῦτόν τ᾽ ἐφώνει καὶ τὸν λαόν. ἐπα- 

κούσαντος δὲ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τίς ὁ καλέσας αὐτόν 

ἐστιν ἐρομένου, “Ιαυίδης εἶπεν (3155 “ἐγώ, παῖς μὲν 

᾿Ιεσσαίου, φυγὰς δ᾽ ὑμέτερος. ἀλλὰ τί δή ποτε, μέγας 

τ᾽ ὧν καὶ τὴν πρώτην ἔχων παρὰ τῷ βασιλεῖ τιμήν, 
e , M ^ -£ 72 , M. 'N 

οὕτως ἀμελῶς τὸ τοῦ δεσπότου φυλάττεις σῶμα. καὶ 

ὕπνος ἡδίων ἐστί σοι τῆς τούτου σωτηρίας καὶ προ- 

$312 — 1 Reg. XXVI 5. 
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νοίας; ϑανάτου γὰρ ταῦτα ἄξια καὶ τιμωρίας. οἵ γε 

μικρὺν ἔμπροσϑεν εἰσελθόντας τινὰς ὑμῶν εἰς τὸ στρα- 

τύπεδον ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ πάντας τοὺς ἄλλους οὐκ 

ἐνοήσατε. ζήτησον οὖν τὸ δόρυ τοῦ βασιλέως καὶ τὸν 

φακὸν τοῦ ὕδατος. καὶ μαϑήσει πηλίκον ὑμᾶς ἔλαϑε 

κακὸν ἐντὸς γενόμενον. {9105 Σάουλος δὲ γνωρίσας 

τὴν “Ιαυίδου φωνήν, καὶ μαϑὼν ὅτι λαβὼν αὐτὸν ἔκ- 

δοτον ὑπὸ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς τῶν φυλαττόντων ἀμιε- 

λείας οὐκ ἀπέκτεινεν, ἀλλ᾽ ἐφείσατο δικαίως ἂν αὐτὸν 

ἀνελών. χάριν ἔχειν αὐτῷ τῆς σωτηρίας ἔλεγε. καὶ 

παρεχάλει ϑαρροῦντα καὶ μηδὲν ἔτι πείσεσϑαι δεινὸν 

ἐξ αὐτοῦ φοβούμενον ἀναχωρεῖν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα" 911) 
πεπεῖσθαι γὰρ ὅτι μηδ᾽ αὑτὸν οὕτως ἀγαπήσειεν ὡς 

ὑπ᾽ ἐκείνου στέργεται. ὃς τὸν μὲν φυλάττειν αὐτὸν 

δυνάμενον καὶ πολλὰ δείγματα τῆς εὐνοίας παρεσχη- 

μένον ἐλαύνοι. καὶ τοσοῦτον ἐν φυγῇ χρόνον καὶ rci. 

περὶ τὴν ψυχὴν ἀγωνίαις ἠνάγκασε ξῆσαι φίλων κα 

συγγενῶν ἔρημον. αὐτὸς δ᾽ οὐ παύεται πολλάκις ὑπ 

αὐτοῦ σωζόμενος. οὐδὲ τὴν ψυχὴν φανερῶς ἀπολλυμέ- 

νὴν λαμβάνων. 4318» 6 δὲ “Ζαυΐίδης πέμψαντα ἀπο- 

λαβεῖν ἐκέλευσε τὸ δόρυ καὶ τὸν φακὸν τοῦ ὕδατος. 

ἐπειπὼν ὡς ὃ ϑεὺς ἑκατέρῳ τῆς ἰδίας φύσεως καὶ τῶν 

Ξ 
' 
L 

, 

, CU , E] S ΄ en e ' κατ᾿ αὐτὴν πεπραγμένων ἔσται δικαστής. “ὃς ὅτι καὶ 
κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμέραν ἀποκχτεῖναί Ge δυνηϑεὶς 

ἀπεσχόμην οἷδε." 
(3195 x«l Σάουλος μὲν δεύτερον διαφυγὼν τὰς 

“ΖΙαυίδου χεῖρας εἰς τὰ βασίλεια καὶ τὴν οἰκείαν ἀπηλ- 

λάττετο. φοβηϑεὶς δὲ “Ζαυίδης μὴ μένων αὐτόϑι συλ- 

ληφϑῇ ὑπὸ τοῦ Σαούλου. τοῦτο συμφέρειν ἔκρινεν. εἰς 

τὴν Παλαιστίνην καταβὰς διατρίβειν ἐν αὐτῇ. καὶ 

8316 — 1 Reg. XXVI 17. 
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μετὰ τῶν ἑξακοσίων oU περὶ αὐτὸν ἦσαν. παραγίνεται 

πρὺς ᾿ἀγχοῦν τὸν Γΐττης βασιλέα᾽ μία δ᾽ ἦν αὕτη τῶν 

πέντε πόλεων. (520) δεξαμένου δ᾽ αὐτὸν τοῦ βασι- 

λέως σὺν τοῖς ἀνδράσι καὶ δόντος οἰχητήριον. ἔχων 

ὥμα καὶ τὰς δύο γυναῖκας, Aquucv καὶ ᾿4βιγαίαν, διῆγεν 

ἐν τῇ Γίττῃ. Σαούλῳ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσαντι λόγος οὐκέτ᾽ 
? , 3429 97:93 kl UNA á BM ^ P4 Y 

ἣν πέμπειν ἐπ᾽ αὐτὸν ἢ βαδίζειν" δὶς γὰρ ἤδη κινδυ- 

νεῦσαι παρὰ μικρὸν ἐπ᾽ ἐκείνῳ γενόμενον. συλλαβεῖν 

αὐτὸν σπουδάσαντα. «2321» “΄αυίδῃ δ᾽ οὐκ ἔδοξεν ἐν 

τῇ πόλει τῶν Γιττῶν μένειν. ἀλλ᾽ ἐδεήϑη τοῦ βασι- 

λέως αὐτῶν ἵν᾽. ἐπειδὴ φιλανθρώπως αὐτὸν ὑπεδέξατο. 

καὶ τοῦτο χαρίσηται. τόπον τινὰ τῆς χώρας δοὺς αὐτῷ 

εἰς κατοίκησιν" αἰδεῖσϑαι γὰρ διατρίβων ἐν τῇ πόλει 

βαρὺς αὐτῷ καὶ φορτικὸς εἶναι. 922) δίδωσι δ᾽ 
"Ayyobg αὐτῷ κώμην τινὰ Σεκελὰν καλουμένην, ἣν βασι- 

λεύσας ὁ Ζ;αυίδης ἀγαπῶν ἴδιον κτῆμα ἐτίμησεν εἶναι 
' δ ^ 3 - 3 ^ M M [4 2 x 

καὶ οἵ παῖδες αὐτοῦ. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων £v ἄλλοις 

δηλώσομεν, ὁ δὲ χρόνος ὃν κατῴκησεν “Ιαυίδης ἐν Σε- 

κελᾷ τῆς Παλαιστίνης, ἐγένετο μῆνες τέτταρες πρὸς 

ταῖς εἴκοσιν ἡμέραις. 3223» ἐπερχόμενος δὲ λάϑρα 

τοῖς πλησιοχώροις τῶν Παλαιστινῶν. Σερρίταις καὶ 

᾿Δμαληκίταις. διήρπαξ. ὑτῶν τὴν χώραν | Ael μαληκίταις. διήρπαξεν αὐτῶν τὴν χώραν. καὶ λείαν 
πολλὴν χτηνῶν καὶ χαμήλων λαμβάνων ὑπέστρεφεν" 

ἀνθοώπων γὰρ ἀπείχε δεδιὼς μὴ καταμηνύσωσιν v9.93: γὰρ ἀπείχετο, gw μη 
αὐτὸν πρὺς "Ayyobv τὸν βασιλέα, τὸ μέντοι γε τῆς λείας : 

μέρος αὐτῷ δωρεὰν ἔπεμπε. (334) τοῦ δὲ βασιλέως 

πυϑομένου τίσιν ἐπιϑέμενος τὴν λείαν ἀπήλασε, τοῖς 

πρὺς τὸν νότον τῶν Ιουδαίων τετραμμένοις καὶ ἐν τῇ 

πεδιάδι κατοικοῦσιν εἰπὼν πείϑει τὸν ᾿“γχοῦν φρονῆσαι 

οὕτως" ἤλπισε γὰρ οὗτος ὅτι “Ιαυίδης ἐμίσησε τὸ ἴδιον 

$320 — 1 Reg. XXVII 8. 
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ἔϑνος. καὶ δοῦλον ἕξειν παρ᾽ ὃν ξῇ χρόνον ἐν τοῖς 
αὐτοῦ καταμένοντα. 

(3355 κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν xcigov τῶν Παλαιστινῶν 14 

ἐπὶ τοὺς ᾿Ισραηλίτας στρατεύειν διεγνωκότων, καὶ περι- 

5 πεμψάντων πρὺς τοὺς συμμάχους ἅπαντας. ἵνα παρῶσιν 

αὐτοῖς εἰς τὸν πόλεμον εἰς "Psyyüv, ὅϑεν ἔμελλον 

ἀϑροισϑέντες ἐξορμᾶν ἐπὶ τοὺς Ἑβραίους. ὃ τῶν Γιτ- 

τῶν βασιλεὺς "Ayyobs συμμαχῆσαι τὸν ΖΙαυίδην αὐτῷ 

μετὰ τῶν ἰδίων ὁπλιτῶν ἐπὶ τοὺς Ἑβραίους ἠξίου. 

τὸ (3205 τοῦ δὲ προϑύμως ὑποσχομένου, καὶ φήσαντος 

παραστῆναι καιρὸν ἐν ᾧ τὴν ἀμοιβὴν αὐτῷ τῆς εὐεργε- 

σίας καὶ τῆς ξενίας ἀποδώσειν αὐτόν. καὶ φύλακα τοῦ 

σώματος μετὰ τὴν νίκην καὶ τἀγῶνος τοῦ πρὸς τοὺς 

πολεμίους κατὰ νοῦν χωρήσαντος αὐτοῖς ἐπηγγείλατο 

15 ποιήσειν αὐτόν. τῇ τῆς τιμῆς καὶ πίστεως ὑποσχέσει 

τὸ πρόϑυμον αὐτοῦ μᾶλλον αὔξων. 

(3215 ἔτυχε δὲ Σάουλος ὃ τῶν Ἑβραίων βασιλεὺς 5 

τοὺς μὲν μάντεις καὶ τοὺς ἐγγαστριμύϑους καὶ πᾶσαν 

τὴν τοιαύτην τέχνην ἐκ τῆς χώρας ἐκβεβληκώς. ἔξω τῶν 

30 προφητῶν. ἀκούσας δὲ τοὺς Παλαιστινοὺς ἤδη παρόν- 

τας καὶ ἔγγιστα Σούνης πόλεως ἐν τῷ πεδίῳ κειμένης 

ἐστρατοπεδευχότας. ἐξώρμησεν ἐπ᾽ αὐτοὺς μετὰ τῆς 

δυνάμεως. (3285 καὶ παραγενόμενος πρὸς ρει τινὶ 

ΤΓελβουὲ καλουμένῳ βάλλεται στρατόπεδον ἀντικρὺ τῶν 

35 πολεμίων. ταράττει δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὡς ἔτυχεν ἰδόντα 1j 

τῶν ἐχϑρῶν δύναμις, πολλή τ᾽ οὖσα καὶ τῆς οἰκείας 

χρείττων ὑπονοουμένη" καὶ τὸν ϑεὸν διὰ τῶν προφη- 

τῶν ἐρωτᾷ περὶ τῆς μάχης καὶ τοῦ περὶ ταύτην ἐσο- 
μένου τέλους προειπεῖν. 4320» οὐκ ἀποχρινομένου δὲ 

80 τοῦ ϑεοῦ, ἔτι μᾶλλον ὃ Σάουλος κατέδεισε καὶ τὴν 

8 895 — 1 Reg. XXVIII 1. 
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ψυχὴν GvézeGe, τὸ κακόν. oiov cixóe, οὐ παρόντος αὐτῷ 

χατὰ χεῖρα τοῦ ϑείου προορώμενος. ξἕητηϑῆναι δ᾽ 

αὑτῷ κελεύει γύναιόν τι τῶν ἐγγαστριμύϑων καὶ τὰς 

τῶν τεϑνηκότων ψυχὰς ἐκκαλουμένων. ὡς οὕτω yvo- 

σόμενος ποῖ χωρεῖν αὐτῷ μέλλει τὰ πράγματα. (990) 

τὸ γὰρ τῶν ἐγγαστριμύϑων γένος ἀνάγον τὰς τῶν 

νεκρῶν ψυχὰς δι᾿ αὐτῶν προλέγει τοῖς δεομένοις τὰ 

e 

ἀποβησόμενα. μηνυϑέντος δ᾽ αὐτῷ παρά τινος τῶν 

οἰκετῶν εἶναί τι γύναιον τοιοῦτον ἐν πόλει ᾿Ενδώρω. 

λαϑὼν πάντας τοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ μετεχδὺς τὸ 

τὴν βασιλικὴν ἐσθῆτα, δύο παραλαβὼν οἰχέτας οὺς ἤδει 

πιστοτότους ὄντας. ἧκεν εἰς τὴν Ἔνδωρον πρὸς τὴν 

γυναῖκα, καὶ παρεκάλει μαντεύεσθαι καὶ ἀνάγειν αὐτῷ 

ψυχὴν οὗπερ ἂν αὐτὸς εἴπῃ. (4991) τῆς δὲ γυναικὸς 

ἀπομαχομένης. καὶ λεγούσης οὐ καταφρονήσειν τοῦ 15 

βασιλέως ὃς τοῦτο τὸ γένος τῶν μάντεων ἐξήλασεν, 

οὐδ᾽ αὐτὸν δὲ ποιεῖν καλῶς ἀδικηϑέντα μηδὲν ὑπ’ 

αὐτῆς, ἐνεδρεύοντα δ᾽ εἰς τὰ κεκωλυμένα λαβεῖν αὐτὴν 

ἵνα δῷ δίκην. ὥμοσε μηδένα γνώσεσθαι. μηδὲ παρ᾽ 

ἄλλον ἄγειν αὐτῆς τὴν μαντείαν, ἔσεσϑαι δ᾽ ἀκίνδυνον. 20 

4339» ὡς δὲ τοῖς ὅρκοις αὐτὴν ἔπεισε μὴ δεδιέναι. 
κελεύει τὴν Σαμουήλου ψυχὴν ἀναγαγεῖν αὐτῷ. ἣ δ᾽ 

ἀγνοοῦσα τὸν Σαμούηλον ὕστις ἦν. καλεῖ τοῦτον ἐξ 

“Ἧιδου. φανέντος δ᾽ αὐτοῦ. ϑεασάμενον τὸ γύναιον 

ἄνδρα σεμνὸν καὶ ϑεοπρεπῆ ταράττεται. καὶ πρὸς τὴν 

ὕψιν ἐκπλαγέν “οὐ σύ᾽ φησίν “ὃ βασιλεὺς εἶ Σάουλος :" 

ἐδήλωσε γὰρ αὐτὸν ὁ Σαμούηλος. (339) ἐπινεύσαντος 

δ᾽ ἐχείνου καὶ τὴν ταραχὴν αὐτῆς ἐρομένου πόϑεν γέ- 

voro, βλέπειν εἶπεν ἀνελϑόντα ϑεῷ τινὰ τὴν μορφὴν 

τῷ οι 

ὕμοιον. τοῦ δὲ τὴν εἰκόνα φράξειν εἰπόντος x«i τὸ 30 

8330 — 1 Reg. XXVIII 7. 
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σχῆμα τοῦ ϑεαϑέντος καὶ τὴν ἡλικίαν, γέροντα uiv 
ἤδη καὶ ἔνδοξον ἐσήμαινεν, ἱερατικὴν δὲ περικείμενον 

διπλοΐδα. (8994) ἐγνώρισεν ἐκ τούτων ὃ βασιλεὺς τὸν 

Σαμούηλον ὄντα, καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἠσπάζετο καὶ 

5 προσεκύνησε. τῆς δὲ Σαμουήλου ψυχῆς πυϑομένης 

διὰ τί κινήσειεν αὐτὴν καὶ ἀναχϑῆναι ποιήσειε. τὴν 

ἀνάγκην ἀπωδύρετο" τοὺς πολεμίους γὰρ ἐπικεῖσθαι 

βαρεῖς αὐτῷ, αὐτὸν δ᾽ ἀμηχανεῖν τοῖς παροῦσιν, ἐγ- 

καταλελειμμένον ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ μηδὲ προρρήσεως 

10 τυγχάνοντα μήτε διὰ προφητῶν μήτε δι’ ὀνειράτων" 

“καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ σὲ τὸν ἐμοῦ προνοησόμενον κατέ- 
φυγον. 4335» Σαμούηλος δὲ τέλος αὐτὸν ἔχοντα ἤδη 

τῆς μεταβολῆς ὁρῶν, περιττὸν μὲν εἶπεν ἔτι καὶ παρ᾽ 

ἐμοῦ βούλεσϑαι μαϑεῖν, τοῦ ϑεοῦ καταλελοιπότος αὐτόν" 

15 '(xové γε μὴν ὅτι βασιλεῦσαι δεῖ “Ιαυίδην καὶ κατορ- 

ϑῶσαι τὸν πόλεμον. σὲ δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ζωὴν 
ἀπολέσαι. (280) τοῦ ϑεοῦ παρακούσαντα ἐν τῷ πρὸς 

τοὺς ᾿Δ“μαληκίτας πολέμῳ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ 

φυλάξαντα. καϑὼς προυφήτευσά σοι καὶ ξῶν. ἴσϑι 

50 τοίνυν καὶ τὸν λαὺν ὑποχείριον τοῖς ἐχϑροῖς γενησό- 

μενον. x«l σαυτὸν μετὰ τῶν τέχνων αὔριον πεσόντα 

ἐπὶ τῆς μάχης μετ᾽ ἐμοῦ γενησόμενον. 

(3315 ταῦτ᾽ ἀκούσας ὃ Σάουλος ἄφωνος ὑπὸ λύπης 

ἐγένετο. καὶ κατενεχϑεὶς εἰς τοὔδαφος. εἴτε διὰ τὴν 
30 προσπεσοῦσαν ἐκ τῶν δεδηλωμένων ὀδύνην εἴτε διὰ 

τὴν ἔνδειαν (οὐ γὰρ προσενήνεχτο τροφὴν τῇ παρελ- 

ϑούσῃ ἡμέρᾳ τε καὶ νυχτί). ῥαδίως κατενήνεκτο. (998) 
μόλις δ᾽ (iv) ἑαυτοῦ γενόμενον συνηνάγκασεν ἡ γυνὴ 

γεύσασϑαι. ταύτην αἰτουμένη παρ᾽ αὐτοῦ τὴν χάριν 

80 ἀντὶ τῆς παραβόλου μαντείας. ἣν οὐκ ἐξὸν αὐτῇ ποιή- 

8 334 — 1 Reg. XXVIII 14. 
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σασϑαι διὰ τὸν ἐξ αὐτοῦ φόβον. ἀγνοουμένου τίς ἦν, 

ὕμως ὑπέστη καὶ παρέσχεν. ἀνθ᾽ ὧν παρεχάλει τρά- 

πεζάν v' αὐτῷ παραϑεῖναι καὶ τροφήν, ὡς ἂν τὴν 

ἰσχὺν συλλεξάμενος εἰς τὸ τῶν οἰκείων ἀποσωϑείη 

στρατόπεδον. ἀντέχοντα δὲ καὶ τελέως ἀπεστραμμένον 
ὑπὸ τῆς ἀϑυμίας ἐβιάσατο καὶ συνέπεισεν. (3395 

ἔχουσα δὲ μόσχον ἕνα συνήϑη καὶ τῆς κατ᾽ οἶκον ἐπι- 

μελείας καὶ τροφῆς ἀξιούμενον ὑπ᾽ αὐτῆς, ὡς γυνὴ 

χερνῆτις καὶ τούτῳ μόνῳ προσαναπαυομένη τῷ κχτήματι. 

κατασφόάξασα τοῦτον καὶ τὰ κρέα παρασκευάσασα τοῖς 
οἰκέταις αὐτοῦ καὶ αὐτῷ παρατίϑησι. 

καὶ Σάουλος μὲν διὰ τῆς νυχτὸς ἦλϑεν εἰς τὸ στρα- 

τύπεδον: 4340» δίκαιον δ᾽ ἀποδέξασθαι τῆς φιλοτι- 

μίας τὴν γυναῖκα, ὅτι καίπερ τῇ τέχνῃ κεκωλυμένη 

χρήσασθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως. παρ᾽ ἧς ἂν αὐτῇ τὰ κατὰ 

τὸν οἶκον ἦν ἀμείνω καὶ διαρκέστερα, καὶ μηδέποτ᾽ 
αὐτὸν πρότερον τεϑεαμένη. οὐχ ἐμνησικάκησε τῆς ἐπι- 

στήμης τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ καταγνωσϑείσης. οὐκ ἀπεστράφη 

δ᾽ ὡς ξένον καὶ μηδέποτ᾽ ἐν συνηϑείᾳ γεγενημένον. 

8941) ἀλλὰ συνεπάϑησέ τε καὶ παρεμυϑήσατο. καὶ 
M e NS , » bow , M N , 

πρὺς ἃ διέκειτο λίαν ἀηδῶς προυτρέψατο. καὶ τὸ μόνον 

αὐτῇ παρὸν ὡς ἐν πενίᾳ, τοῦτο παρέσχεν ἐχτενῶς καὶ 
΄ » , e ^ Ej ^ 2 , M 

φιλοφρόνως. οὔϑ' ὑπὲρ εὐεργεσίας ἀμειβομένη τινὸς 

γεγενημένης οὔτε χάριν μέλλουσαν ϑηρωμένη (τελευ- 
, ^ , δὴ 2 ΄ y. M 3 , τήσοντα γὰρ αὐτὸν ἠπίστατο), φύσει τῶν ἀνθρώπων 

ἢ πρὸς τοὺς ἀγαϑόν τι παρεσχημένους φιλοτιμουμένων. 

ἢ παρ᾽ ὧν ἄν τι δύνωνται λαβεῖν ὄφελος. τούτους 

προϑεραπευόντων. 42342» καλὸν οὖν ἐστὶ μιμεῖσθαι 

τὴν γυναῖχα, καὶ ποιεῖν εὖ πάντας τοὺς ἐν χρείᾳ γενο- 
, S b e , x » - , 

μένους, x«l μηδὲν ὑπολαμβάνειν ἄμεινον μηδὲ μᾶλλόν 

$339 — 1 Reg. XXVIII 24. 
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τι προσήκειν τῷ τῶν GvÜoozov γένει τούτου. μηδ᾽ 

ἐφ᾽ ὅτω τὸν ϑεὸν εὐμενῆ καὶ χορηγὺν τῶν ἀγαϑῶν 

(μᾶλλον) ἕξομεν. 
καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς γυναικὸς ἐν τοσούτοις ἀρκεῖ 

5 δεδηλῶσϑαι" (34235 rov δὲ πόλεσι καὶ δήμοις καὶ 

ἔϑνεσι συμφέροντα λόγον καὶ προσήκοντα τοῖς ἀγαϑοῖς. 

ὑφ᾽ οὗ προαχϑήσονται πάντες ἀρετὴν διώκειν καὶ 
ξηλοῦν τὰ δόξαν καὶ μνήμην αἰώνιον παρασχεῖν δυνη- 

σύμενα. ποιήσομαι. πολλὴν καὶ βασιλεῦσιν ἐϑνῶν καὶ 

10 ἄρχουσι πόλεων ἐπιϑυμίαν καὶ σπουδὴν τῶν καλῶν 

ἐνθήσοντα. καὶ πρός τε τοὺς κινδύνους καὶ τὸν ὑπὲρ 

τῶν πατρίδων ϑάνατον προτρεψόμενον. καὶ πάντων 

καταφρονεῖν διδάξοντα τῶν δεινῶν. (3445 ἔχω δ᾽ 

αἰτίαν τοῦ λόγου τούτου Σάουλον τὸν τῶν Ἑβραίων 

is βασιλέα. οὗτος ydg, καίπερ εἰδὼς τὰ συμβησόμενα καὶ 

τὸν ἐπικείμενον ϑάνατον τοῦ προφήτου προειρηκότος. 

οὐκ ἔγνω φυγεῖν αὐτόν. οὐδὲ φιλοψυχήσας προδοῦναι 

μὲν τοὺς οἰκείους τοῖς πολεμίοις καϑυβρίσαι δὲ τὸ τῆς 

βασιλείας ἀξίωμα, (9455 ἀλλὰ παραδοὺς αὑτὸν πανοικὶ 

30 μετὰ τῶν τέκνων τοῖς κινδύνοις καλὸν ἡγήσατο εἶναι 

πεσεῖν μετὰ τούτων ὑπὲρ τῶν βασιλευομένων μαχό- 
μενος, καὶ τοὺς παῖδας ἀποθανεῖν μᾶλλον ἀγαϑοὺς 

ὄντας ἢ καταλιπεῖν ἐπ᾿ ἀδήλῳ τῷ ποταποὶ γενήσονται 

τὸν τρόπον" διάδοχον γὰρ καὶ γένος τὸν ἔπαινον xci 

ss τὴν ἀγήρω μνήμην ἕξειν. 4346» οὗτος οὖν δίκαιος 

καὶ ἀνδρεῖος καὶ σώφρων ἔμοιγε δοκεῖ μόνος. καὶ εἴ 

τις γέγονε τοιοῦτος ἢ γενήσεται. τὴν μαρτυρίαν ἐπ᾽ 

ἀρετῇ καρποῦσϑαι παρὰ πάντων ἄξιος. τοὺς γὰρ μετ᾽ 

ἐλπίδων ἐπὶ πόλεμον ἐξελθόντας ὡς καὶ χρατήσοντας 

80 καὶ σῶς ὑποστρέψοντας, ἐπειδάν τι διαπράξωνται λαμ- 

πρόν. οὔ μοι δοχοῦσι καλῶς ποιεῖν ἀνδρείους ἀποκα- 
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λοῦντες ὕσοι περὶ τῶν τοιούτων ἐν ταῖς ἱστορίαις x«l 

τοῖς ἄλλοις συγγράμμασιν εἰρήκασιν. (841) ἀλλὰ δί- 

χαιοι μέν εἰσι κἀκεῖνοι τυγχάνειν ἀποδοχῆς. εὔψυχοι 

0i χαὶ μεγαλότολμοι καὶ τῶν δεινῶν καταφρονηταὶ 
σι μόνοι δικαίως ἂν λέγοιντο πάντες οὗ Σάουλον μιμη- 

σάμενοι. τὸ μὲν γὰρ οὐκ εἰδότας τί μέλλει συμβή- 

σεσϑαι κατὰ τὸν πόλεμον αὐτοῖς μὴ μαλακισϑῆναι περὶ 
, , » 9.59 er E , , e Αἵ 39. 

αὐτόν. ἀλλ᾽ ἀδήλῳ τῷ μέλλοντι παραδόντας αὑτοὺς £z 

αὐτοῦ σαλεύειν. οὐχ οὕτω γενναῖον. κἂν ἔργα πολλὰ 

διαπραξάμενοι τύχωσι" {9485 τὸ δὲ μηδὲν ἐν τῇ δια- 10 

νοίᾳ χρηστὸν προσδοχῶντας. ἀλλὰ προειδότας ὡς δεῖ 

ϑανεῖν καὶ τοῦτο παϑεῖν μαχομένους. εἶτα μὴ φοβη- 

ϑῆναι μηδὲ καταπλαγῆναι τὸ δεινόν, ἀλλ᾽ ém αὐτὸ 

χωρῆσαι προγινωσκόμενον. τοῦτ᾽ ἀνδρείου ἀληϑῶς τε- 

χμήριον ἔγωγε χρίνω. (9849) Σάουλος τοίνυν τοῦτο 15 

ἐποίησεν, ἐπιδείξας ὅτι πάντας uiv προσήχει τῆς μετὰ 

τὸν ϑόάνατον εὐφημίας γλιχομένους ταῦτα ποιεῖν ἐξ ὧν 
^ δ ^" v. ^ , SN uU 

Qv αὑτοῖς ταύτην καταλίποιεν, μάλιστα δὲ τοὺς βασι- 

λέας. ὡς οὐκ ἐξὸν αὐτοῖς διὰ τὸ μέγεϑος τῆς ἀρχῆς, 
οὐ μόνον οὐ χακοῖς εἶναι περὶ τοὺς ἀρχομένους, ἀλλ᾽ 30 

οὐδὲ μετρίως χρηστοῖς. 
(300» ἔτει τούτων πλείω περὶ Σαούλου -καὶ τῆς 

? , , 3 , er e ^ Y A “Ὁ 

εὐψυχίας λέγειν ἠδυνάμην. ὕλην ἡμῖν χορηγησάσης τῆς 
c , 2 2 Pon ^ - , / 3 - 
ὑποθέσεως" ἀλλ᾽ ἵνα μὴ φανῶμεν ἀπειροκάλως αὐτοῦ 

- " 2 , 2 , , , 3 ἘΞ , , χροῆσϑαι τοῖς ἐπαίνοις, ἐπάνειμι πάλιν ἀφ᾽ ὧν εἰς τού- 35 

τους ἐξέβην. 

(851) κατεστρατοπεδευχότων γὰρ τῶν Παλαιστινῶν. — | 

ὡς προεῖπον, καὶ κατ᾽ ἔϑνη καὶ βασιλείας καὶ σατρα- | 

πείας ἐξαριϑμούντων τὴν δύναμιν. τελευταῖος βασιλεὺς | 

παρῆλϑεν "AyyoUs μετὰ τῆς ἰδίας στρατιᾶς, καὶ μετὰ 9) | 

$351 — 1 Reg. XXIX 1. | 
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τοῦτον δ᾽ ὁ “]΄αυίδης μετὰ τῶν ἑξακοσίων ὁπλιτῶν 

εἵπετο. (303) ϑεασάμενοι δ᾽ αὐτὸν οἵ στρατηγοὶ τῶν 

Παλαιστινῶν. πόϑεν εἴησαν ἥκοντες οἵ Ἑβραῖοι καὶ 

τίνων καλεσάντων ἠρώτων τὸν βασιλέα. ὃ δὲ “Ιαυίδην 

s ἔλεγεν εἶναι. τὸν φυγόντα Σάουλον τὸν ἑαυτοῦ Óc- 

σπότην. ὃν πρὸς αὐτὸν ἐλϑόντα δέξασϑαι. καὶ νῦν τῆς 

χάριτος ἀμοιβὴν ἐκτῖσαι βουλόμενον καὶ τιμωρήσασθαι 

τὸν Σάουλον συμμαχεῖν αὐτοῖς. (23035 ἐμέμφϑη δ᾽ 

ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἄνδρα παρειληφὼς ἐπὶ συμμαχίᾳ 

τὸ πολέμιον. καὶ ἀποπέμπειν συνεβούλευον, μὴ καὶ λάϑῃ 

μέγα OU αὐτὸν χακὸν τοὺς φίλους ἐργασάμενος" καὶ 

γὰρ οὕτως αὐτῷ παρέξειν τοῦ καταλλαγῆναι πρόφασιν 

πρὺς τὸν δεσπότην, κακώσαντι τὴν ἡμετέραν δύναμιν. 

(3545 ὃ δὴ προορώμενοι εἰς τὸν τόπον. ὃν ἔδωκεν 

15 αὐτῷ κατοικεῖν, ἐκέλευον ἀποπέμπειν σὺν τοῖς ἕξακο- 

σίοις ὁπλίταις" τοῦτον γὰρ εἶναι “Ιαυίδην ὃν ἔδουσιν 

αἵ παρϑένοι πολλὰς μυριάδας Παλαιστινῶν ἀπολέσαντα. 

ταῦτ᾽ ἀκούσας ὃ τῶν Γιττῶν βασιλεὺς καὶ καλῶς εἰρῆ- 

σϑαι λογισάμενος. καλέσας τὸν ΖΙαυίδην (3555 "ἐγὼ 

30 u£v^ εἶπε ᾿μαρτυρῶ σοι πολλὴν περὶ ἐμὲ σπουδὴν καὶ 

εὔνοιαν, καὶ διὰ τοῦτό σε σύμμαχον ἐπηγόμην" οὐ δοκεῖ 

δὲ ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς. ἀλλ᾽ ἄπιϑι us9' ἡμέραν εἰς 

ὃν ἔδωκά σοι τόπον. μηδὲν ὑπονοῶν ἄτοπον, κἀκεῖ φύ- 

λαττέ μοι τὴν χώραν. μή τινες εἰς αὐτὴν τῶν πολεμίων 

25 ἐμβάλωσιν: (3565 ἔστι δὲ καὶ τοῦτο συμμαχίας μέρος.᾽ 

καὶ Ζαυίδης μέν, ὡς ἐκέλευσεν ὃ τῶν Γιττῶν βα- 

σιλεύς, ἧκεν εἰς Σεκελάν" καϑ' ὃν δὲ καιρὸν ἐξ αὐτῆς 

συμμαχήσων τοῖς Παλαιστινοῖς ἀπῆλϑε, τὸ τῶν ᾿“μαλη- 

κιτῶν ἔϑνος ἐπελϑὸν «(get τὴν Σεκελὰν κατὰ χράτος, 

80 καὶ ἐμπρήσαντες καὶ πολλὴν λείαν ἄλλην ἔκ τ᾽ αὐτῆς 

8352 — 1 Reg. XXIX 8. 
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ἐκείνης καὶ τῆς ἄλλης τῶν Παλαιστινῶν χώρας λαβόν- 

τες ἀνεχώρησαν. (3017) ἐχπεπορϑημένην δὲ τὴν ΣῈ- 

κελὰν καταλαβὼν ὁ Ζ)αυίδης καὶ διηρπασμένα πάντα. 

καὶ τὰς γυναῖκας τὰς ἑαυτοῦ (δύο γὰρ ἦσαν) καὶ τὰς 
γυναῖκας τῶν ἑταίρων σὺν τοῖς τέκνοις ἠχμαλωτισμένας. 
περιρρήγνυται εὐθὺς τὴν ἐσϑῆτα, (3585 κλαίων δὲ καὶ 

ὀδυρόμενος μετὰ τῶν φίλων ἐπὶ τοσοῦτον παρείϑη τοῖς 

καχοῖς ὥστ᾽ αὐτὸν ἐπιλιπεῖν ἤδη καὶ τὰ δάκρυα. ἐκιν- 

δύνευσε δὲ καὶ βληϑεὶς ὑπὸ τῶν ἑταίρων, ἀλγούντων 

ἐπὶ ταῖς αἰχμαλωσίαις τῶν γυναικῶν καὶ τῶν τέχνων, 

ἀποθανεῖν" αὐτὸν γὰρ τῶν γεγονότων ἠτιῶντο. (3595 

ἀνασχὼν δ᾽ ἐκ τῆς λύπης, καὶ τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν 

ϑεὸν ἀναστήσας, παρεκάλεσε τὸν ἀρχιερέα ᾿Αβιάϑαρον 

ἐνδύσασϑαι τὴν ἀρχιερατικὴν στολήν. καὶ ἐπερωτῆσαι 

τὸν ϑεὺὸν καὶ προφητεῦσαι εἰ διώξαντι τοὺς ᾿“μαληκίτας 

δίδωσι καταλαβεῖν καὶ σῶσαι μὲν τὰς γυναῖχας καὶ τὰ 

τέκνα, τιμωρήσασϑαι δὲ τοὺς ἐχϑρούς. 42360» τοῦ δ᾽ 

ἀρχιερέως διώκειν κελεύσαντος. ἐκπηδήσας μετὰ τῶν 

ἑξακοσίων ὁπλιτῶν εἵπετο τοῖς πολεμίοις. παραγενό- 

μένος δ᾽ ἐπί τινα χειμάρρουν Βάσελον λεγόμενον. καὶ 5 

πλανωμένῳ τινὶ περιπεσὼν “ἰγυπτίῳ μὲν τὸ γένος. 

ὑπ᾽ ἐνδείας δὲ καὶ λιμοῦ παρειμένῳ (τρισὶ γὰρ ἡμέραις 

ἐν τῇ ἐρημίᾳ πλανώμενος ἄσιτος διεκαρτέρησε). πρῶ- 

τον αὐτὸν ποτῷ καὶ τροφῇ παραστησόμενος καὶ ἀναλα- 

pov ἐπύϑετο τίς τ᾽ εἴη καὶ πόϑεν. 4301» 0 δὲ γένος 

μὲν ἐσήμαινεν Αἰγύπτιος ὥν. καταλειφϑῆναι δ᾽ ὑπὸ 

τοῦ δεσπότου δι᾿ ἀρρωστίαν ἕπεσϑαι μὴ δυνάμενον" 

ἐδήλου δ᾽ αὑτὸν τῶν καταπρησάντων καὶ διηρπακότων 

ἄλλα τε τῆς Ἰουδαίας καὶ τὴν Σεκελὰν εἶναι. 4902» 

χρησάμενος οὖν ὃ ΖΙαυίδης τούτῳ ἐπὶ τοὺς ᾿ἡ“μαληκίτας 

8.357 — 1 Reg. XXX 8. 
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ὁδηγῷ, καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς ἐπὶ γῆς ἐρριμμένους, 

καὶ τοὺς μὲν ἀριστῶντας. τοὺς δὲ καὶ μεθύοντας ἤδη 
καὶ λελυμένους ὑπὸ τοῦ οἴνου καὶ τῶν λαφύρων καὶ 

τῆς λείας ἀπολαύοντας. ἐπιπεσὼν αἰφνιδίως πολὺν 

5 αὐτῶν φύνον εἰργάσατο" γυμνοὶ γὰρ ὄντες καὶ μηδὲν 

προσδοχῶντες τοιοῦτον. ἀλλὰ πρὺς τὸ πίνειν καὶ εὐωχεῖ- 

σϑαι τετραμμένοι. πάντες ἦσαν εὐκατέργαστοι. (08 

x«l οὗ μὲν αὐτῶν ἔτι τῶν τραπεζῶν παρακειμένων 

ἐπικαταλαμβανόμενοι παρ᾽ αὐταῖς ἀνῃροῦντο. καὶ παρ- 

10 ἔσυρεν αὐτῶν τὰ σιτία καὶ τὴν τροφὴν τὸ αἷμα. τοὺς 

δὲ δεξιουμένους ἀλλήλους ταῖς προπύσεσι διέφϑειρεν. 

ἐνίους δὲ καὶ πρὸς ὕπνον ὑπὸ τοῦ ἀχράτου χατενη- 

νεγμένους. ὁπόσοι δ᾽ ἔφϑασαν περιϑέμενοι τὰς πανο- 

πλίας ἐξ ἐναντίας αὐτῷ στῆναι. τούτους οὐδὲν ἧττον 

15 εὐχερῶς τῶν γυμνῶν κατακειμένων ἀπέσφαττε. (2045 

διέμειναν δ᾽ of σὺν τῷ “]αυίδῃ καὶ αὐτοὶ ἀναιροῦντες 

ἀπὸ πρώτης ὥρας ἕως ἑσπέρας. ὡς μὴ περιλειφϑῆναι 

τῶν ᾿“μαληκιτῶν πλείονας ἢ τετρακοσίους" καὶ οὗτοι 

δὲ δρομάσι καμήλοις ἐπιβάντες διέφυγον. ἀνέσωσε 
30 ὃὲ τἄλλα πάντα ἃ διήρπασαν αὐτῶν οἱ πολέμιοι. καὶ 

τάς T' αὐτοῦ γυναῖκας καὶ τὰς τῶν ἑταίρων. (905) 

ὡς δ᾽ ἀναστρέφοντες ἧκον ἐπὶ τὸν τόπον ἔνϑα διακο- 

σίους μὴ δυναμένους αὐτοῖς ἕπεσϑαι καταλελοίπεσαν 

ἐπὶ τῶν σκευῶν. οἵ μὲν τετρακόσιοι τῆς μὲν ἄλλης 

35 ὠφελείας τὲ καὶ λείας οὐκ ἠξίουν αὐτοῖς ἀπομερίξειν" 

οὐ συνακολουϑήσαντας γὰρ ἀλλὰ μαλακισϑέντας περὶ 

τὴν δίωξιν ἀγαπήσειν ἀναδσεσωσμένας τὰς γυναῖκας 

ἀπολαμβάνοντας ἔλεγον, (360» “Ζ΄αυΐίδης δὲ πονηρὰν 

x«i ἄδικον αὐτῶν ταύτην ἀπέφηνε τὴν γνώμην" εἶναι 

80 γὰρ ἀξίους. τοῦ ϑεοῦ παρασχόντος αὐτοῖς ἀμύνασϑαι 

8 362 — 1 Reg. XXX 10. 
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μὲν τοὺς πολεμίους κομίσασϑαι δὲ πάντα τὰ αὑτῶν. 

πᾶσιν ἐξ ἴσου τοῖς στρατευσαμένοις μερίζεσθαι τὴν 

ὠφέλειαν, καὶ ταῦτ᾽ ἐπὶ φυλακῇ τῶν σχευῶν μεμενὴη- 

κότων. 3067» καὶ ἐξ ἐκείνου νόμος οὗτος ἐκράτησε 

παρ᾽ αὐτοῖς. ἵνα ταὐτὰ τοῖς μαχομένοις λαμβάνωσιν 

oí τὰ σχεύη φυλάττοντες. γενόμενος δ᾽ ἐν Σεκελᾷ 

“Ιαυίδης διεπέμψατο πᾶσι τοῖς ἐν τῇ Ἰούδα φυλῇ συν- 

ἤϑεσι καὶ φίλοις ἀπομοίρας τῶν λαφύρων. 

καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν Σεκελῶν πόρϑησιν καὶ ᾿ἅμα- 

ληκιτῶν ἀναίρεσιν οὕτως ἐγένετο" {9608) τῶν δὲ Παλαι- 

στινῶν συμβαλόντων καὶ καρτερᾶς μάχης γενομένης 

νικῶσι μὲν οἵ Παλαιστινοὶ καὶ πολλοὺς ἀναιροῦσι τῶν 

ἐναντίων. Σάουλος δ᾽ ὃ τῶν ᾿ἸΙσραηλιτῶν βασιλεὺς 

χαὶ οἵ παῖδες αὐτοῦ γενναίως ἀγωνιζόμενοι καὶ πάσῃ 

προϑυμίᾳ χρώμενοι, ὡς ἐν μόνῳ τῷ καλῶς ἀποϑανεῖν 

καὶ παραβόλως διακινδυνεῦσαι τοῖς πολεμίοις τῆς ὅλης 

αὐτοῖς δόξης ἀποχειμένης (οὐδὲν γὰρ τούτου περιττό- 

τερον εἶχον), (2605 ἐπιστρέφουσι πᾶσαν εἰς αὑτοὺς 

τὴν τῶν ἐχϑρῶν φάλαγγα καὶ περικυκλωϑέντες ἀπο- 

ϑνήσκουσι. πολλοὺς τῶν Παλαιστινῶν καταβαλόντες. 

ἦσαν δ᾽ οἵ Σαούλου παῖδες ᾿Ιωνάϑης καὶ ᾿Δμινάδαβος 

xci Μελχισός. τούτων πεσόντων τρέπεται τὸ τῶν 

“Ἑβραίων πλῆϑος. καὶ ἀκοσμία καὶ σύγχυσις γίνεται 

καὶ φόνος ἐπιχειμένων τῶν πολεμίων. {910 Σάουλος 

δὲ φεύγει καρτερὸν στῖφος ἔχων περὶ αὑτόν, καὶ τῶν 
Παλαιστινῶν ἐπιπεμψάντων ἀκοντιστὰς καὶ τοξότας 

πάντας μὲν ἀποβάλλει πλὴν ὀλίγων, αὐτὸς δὲ λαμπρῶς 

ἀγωνισάμενος καὶ πολλὰ τραύματα λαβὼν ὡς μηκέτι 

διακαρτερεῖν μηδ᾽ ἀντέχειν ταῖς πληγαῖς, ἀποκτεῖναι μὲν 

αὑτὸν ἠσϑένει, κελεύει δὲ τὸν ὁπλοφόρον, σπασάμενον 30 

$367 — 1 Reg. XXX 25. 8 368 — 1 Paral. X 1. 

e 

- 

τ Ὁ 

[3] 

0 

0 



EKTH 81 

τὴν δομφαίαν, ταύτην αὐτοῦ διελάσαι πρὶν ξῶντα συλ- 

λαβεῖν αὐτὸν τοὺς πολεμίους. 4311» μὴ τολμῶντος δὲ 

τοῦ ὁπλοφύρου χτεῖναι τὸν δεσπότην. αὐτὸς τὴν ἰδίαν 

σπασάμενος μάχαιραν καὶ στήσας ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ῥιπτεῖ 

δ κατ᾽ αὐτῆς αὑτόν. καὶ μὴ δυνάμενος ὥσασϑαι μηδ᾽ 

ἐπερείσας διαβαλεῖν αὑτοῦ τὸν σίδηρον περιστρέφεται. 

x«l νεανίσκου τινὸς ἑστῶτος πυϑόμενος τίς εἴη καὶ 

μαϑὼν ὡς ᾿Δμαληκίτης ἐστί, παρεκάλεσεν ἐπερείσαντα 

τὴν δομφαίαν, διὰ τὸ μὴ ταῖς χερσὶν αὐτὸν τοῦτο δύ- 

τὸ νασϑαι ποιῆσαι, παρασχεῖν αὐτῷ τελευτὴν ὁποίαν αὐ- 

τὸς βούλεται. 2312» ποιήσας δὲ τοῦτο καὶ περιελό- 

μένος τὸν περὶ τὸν βραχίονα αὐτοῦ χρυσὸν καὶ τὸν 
βασιλικὸν στέφανον ἐχποδὼν ἐγένετο. ϑεασάμενος δ᾽ 

ὁ ὑπλοφύρος τὸν Σάουλον ἀνῃρημένον ἀπέχτεινεν ἕαυ- 

τὸ τόν. διεσώϑη δ᾽ οὐδὲ τῶν σωματοφυλάκων τοῦ βασι- 

λέως οὐδείς. ἀλλὰ πάντες ἔπεσον περὶ τὸ καλούμενον 

Τελβουὲ ὄρος. 423123» ἀκούσαντες δὲ τῶν Ἑβραίων οἵ 
τὴν κοιλάδα πέραν τοῦ Ἰορδάνου κατοικοῦντες καὶ οἵ 

ἐν τῷ πεδίῳ τὰς πόλεις ἔχοντες ὅτι Σάουλος πέπτωκε 

80 x«l οἵ παῖδες αὐτοῦ καὶ τὸ σὺν αὐτῷ πλῆϑος ἀπόλωλε, 

καταλιπόντες τὰς ἑαυτῶν πόλεις εἰς ὀχυρότητας κατ- 

ἔφυγον. o( δὲ Παλαιστινοὶ τὰς καταλελειμμένας ἐρή- 

μους εὑρόντες κατῴώχησαν. 

(314) τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ σκυλεύοντες οἵ Παλαιστινοὶ 

35 τοὺς τῶν πολεμίων νεχροὺς ἐπιτυγχάνουσι τοῖς τοῦ 

Σαούλου καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ σώμασι. καὶ σκυλεύ- 

σαντες ἀποτέμνουσιν αὐτῶν τὰς χεφαλάς. καὶ κατὰ 

πᾶσαν περιήγγειλαν τὴν χώραν πέμψαντες ὅτι πεπτώ- 

κασιν οἵ πολέμιοι. καὶ τὰς μὲν πανοπλίας αὐτῶν 
80 ἀνέϑηκαν εἰς τὸ ᾿στάρτειον, τὰ δὲ σώματα ἀνεσταύρω- 

$ 311 — 2 Reg. I7—10. — 8 372 — 1 Reg. XXXI 6. 
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cav πρὺς τὰ τείχη τῆς Βηϑσὰν πόλεως. ἣ νῦν Zxv- 

ϑόπολις καλεῖται. C910» ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσαν οἱ ἐν ᾿Ιαβισσῷ 

πόλει τῆς Γαλαδίτιδος κατοικοῦντες ὅτι λελώβηνται τὸν 

Σαούλου νεκρὸν καὶ τοὺς τῶν παίδων αὐτοῦ, δεινὸν 

ἡγησάμενοι περιιδεῖν ἀκηδεύτους. ἐξελθόντες οἵ ἀν- 5 

δρειότατοι καὶ τόλμῃ διαφέροντες (ἡ δὲ πόλις αὕτη 

x«l σώμασιν ἀλκίμους καὶ ψυχαῖς φέρει) (916) καὶ δι᾽ 

ὅλης τῆς νυχτὸς ὁδεύσαντες ἦλθον εἰς τὴν Βηϑσάν, 

καὶ προσελϑόντες τῷ τείχει τῶν πολεμίων καὶ καϑελόν- 

τες τὸ σῶμα Σαούλου καὶ τὰ τῶν παίδων αὐτοῦ κομί- 10 

ἕουσιν εἰς Ἰαβισσόν. μηδὲ τῶν πολεμίων αὐτοὺς κω- 

λῦσαι δυνηϑέντων ἢ τολμησάντων διὰ τὴν ἀνδρείαν. 

(31D. οἱ δ᾽ Ἰαβισσηνοὶ πανδημεὶ καύσαντες ϑάπτουσι 

τὰ σώματ᾽ ἐν τῷ καλλίστῳ τῆς χώρας τόπῳ. ᾿Δρούρης 

λεγομένῳ: καὶ πένϑος iq! ἡμέρας ἑπτὰ σὺν γυναιξὶ 15 

καὶ τέκνοις ἐπ’ αὐτοῖς ἦγον. κοπτόμενοι x«l ϑρη- 

ψοῦντες τὸν βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ. μήτε πο- 

τοῦ μήτε τροφῆς γευσάμενοι. 

{8185 τοῦτο Σάουλος τὸ τέλος ἔσχε προφητεύσαντος 

Σαμουήλου διὰ τὸ παρακοῦσαι τοῦ ϑεοῦ τῶν ἐπ᾽ Aua- 9) 

ληκίταις ἐντολῶν. καὶ ὅτι τὴν ᾿Δχιμελέχου τοῦ ἀρχιε- 

ρέως γενεὼν καὶ AyuusAtyov αὐτὸν καὶ τὴν τῶν ἀρχιε- 

ρέων πόλιν ἀνεῖλεν. ἐβασίλευσε δὲ Σαμουήλου ξῶντος 

ἔτη ὀχτὼ πρὸς τοῖς δέκα. τελευτήσαντος δὲ δύο [καὶ 

εἴχοσι". 25 

x«l Σάουλος uiv οὕτω κατέστρεψε τὸν βίον. 

8 375 — 1 Reg. XXXI 11 sq. $ 378 — 1 Paral. X 13 sq. 
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(1» Συνέβη δὲ ταύτην γενέσϑαι τὴν μάχην καϑ' 1 
ἣν ἡμέραν καὶ “Ιαυίδης τοὺς ᾿“μαληκίτας νικήσας εἰς 

Σεκελὰν ὑπέστρεψεν. ἤδη δ᾽ αὐτοῦ δύ᾽ ἡμέρας ἔχον- 

τος ἐν τῇ Σεκελᾷ, τῇ τρίτῃ παραγίνεται διασωϑεὶς ἐκ 
δ τῆς μάχης τῆς πρὸς Παλαιστινοὺς Ó τὸν Σάουλον 

ἀνελών. τήν τ᾿ ἐσθῆτα περιερρηγμένος καὶ τὴν κεφα- 

λὴν τέφρα περιχεάμενος. «2» καὶ προσχυνήσας αὐτὸν 
πυνϑανομένῳ πόϑεν ἥκοι τοιοῦτος, ἀπὸ τῆς τῶν Ἴσρα- 

ηλιτῶν μάχης ἔλεγε" γενέσϑαι δ᾽ ἀτυχὲς αὐτῆς τὸ τέλος 

19 ἐδήλου. πολλῶν μὲν ἀναιρεϑεισῶν τοῖς Ἑβραίοις μυ- 

ριάδων, πεσόντος δὲ καὶ τοῦ βασιλέως αὐτῶν Σαούλου 

μετὰ τῶν τέκνων. (Ὁ) ταῦτα δὲ σημαίνειν ἔφασκεν 

αὐτὸς παρατυχὼν τῇ τροπῇ τῶν Ἑβραίων καὶ τῷ βασι- 

λεῖ πεφευγότι παρών. ὃν καὶ χτεῖναι μέλλοντα ὑπὸ 

i τῶν πολεμίων λαμβάνεσθαι παρακληϑεὶς αὐτὸς ὧμο- 

λόγει" τῇ ῥομφαίᾳ γὰρ αὐτὸν ἐπιπεσόντα διὰ τὴν τῶν 

τραυμάτων ὑπερβολὴν αὑτὸν ἀσϑενῆσαι κατεργάσασϑαι. 

(45 καὶ σύμβολα δ᾽ αὐτοῦ τῆς ἀναιρέσεως ἐπεδείκνυε 
τόν r& περὶ τοῖς βραχίοσι χρυσὸν τοῦ βασιλέως καὶ 

30 τὸν στέφανον. ἃ περιδύσας τὸν Σαούλου νεκρὸν xouc- 
σειεν αὐτῷ. Δαυίδης δὲ μηκέτ᾽ ἀπιστεῖν ἔχων. ἀλλ᾽ 

ἐναργῆ τεχμήρια τοῦ Σαούλου ϑανάτου βλέπων. καταρ- 

ρηγνύει μὲν τὴν ἐσθῆτα. κλαίων δὲ καὶ ὀδυρόμενος 

81 - 5 Reg. I1. 
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μετὰ τῶν ἑταίρων ὅλην διεκαρτέρησε τὴν ἡμέραν. CD» 
kJ , 3 3 X 3 4 , ^ e , 

ἐποίει δ᾽ αὐτῷ τὴν λύπην χαλεπωτέραν καὶ ὁ Σαούλου 

παῖς Ἰωνάϑης, πιστότατός τ᾽ ὧν φίλος αὐτῷ καὶ σω- 

τηρίας αἴτιος γεγενημένος. τοσαύτην δ᾽ ἐπεδείξατο τὴν 

κτείναντα κολάσαι" 0) φήσας γὰρ πρὸς αὐτὸν ὡς αὖ- 

τὸς αὑτοῦ γένοιτο κατήγορος ἀνελὼν τὸν βασιλέα, καὶ 

μαϑὼν ὡς εἴη πατρὺς ᾿Δμαληκίτου γένος. ἐκέλευσεν 

αὐτὸν ἀπολέσθαι. ἔγραψε δὲ καὶ ϑρήνους καὶ ἐπιτα- 
φίους ἐπαίνους Σαούλου καὶ ᾿Ιωνάϑου. οἱ χαὶ μέχρις 

ἐμοῦ διαμένουσιν. 

«(Τ) ἐπεὶ δὲ τούτοις ἐξετίμησε τὸν βασιλέα, παυ- 
σάμενος τοῦ πένϑους ἤρετο τὸν ϑεὸν διὰ τοῦ προφήτου 

τίνα δίδωσιν αὐτῷ κατοικῆσαι πόλιν τῆς Ἰούδα καλου- 

μένης φυλῆς. φήσαντος. δ᾽ αὐτοῦ διδόναι Χεβρῶνα, 

καταλιπὼν τὴν Σεκελὰν εἰς ἐκείνην παραγίνεται, τάς 

τὲ γυναῖχας ἐπαγόμενος τὰς αὑτοῦ (δύο δ᾽ ἧσαν) καὶ 

τοὺς ὁπλίτας τοὺς σὺν αὐτῷ. {8.5 συνελθὼν δὲ mg: 

αὐτὸν ἅπας ὁ τῆς φυλῆς τῆς προειρημένης λαὺς ἀπο- 

δείκνυσιν αὐτὸν βασιλέα. ἀκούσας δ᾽ ὅτι τὸν Σάουλον 

καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ϑάψειαν οἱ ἐν Ἰαβισσῷ τῆς Ταλα- 

δίτιδος κατοικοῦντες, ἔπεμψε πρὸς αὐτοὺς ἐπαινῶν καὶ 

ἀποδεχόμενος αὐτῶν τοὔργον, καὶ χάριτας ἀποδώσειν : 

ἀντὶ τῆς πρὸς τοὺς τεϑνηχότας σπουδῆς ὑπισχνούμενος, 

ἅμα δὲ καὶ δηλῶν ὡς 7| Ἰούδα φυλὴ κεχειροτόνηκεν 

αὐτὸν βασιλέα. 

(0) ὁ δὲ τοῦ Σαούλου μὲν ἀρχιστράτηγος ᾿4βέν- 

vagos, Νήρου δὲ παῖς, ἀνὴρ δραστήριος καὶ ἀγαϑὸς 

8 5 - 2 Reg. I 12. 

ἀρετὴν καὶ τὴν πρὺς τὸν Σάουλον εὔνοιαν ὡς μὴ μόνον 5 

ἐπὶ τεϑνηκότι χαλεπῶς ἐνεγκεῖν. πολλάκις ὑπ᾽ αὐτοῦ 

κινδυνεύσας ἀφαιρεϑῆναι τὸν βίον. ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπο- 

10 

80 



EBAOMH 85 

τὴν φύσιν. ὡς ἔγνω πεσόντα τὸν βασιλέα καὶ τὸν 

Ἰωνάϑην καὶ τοὺς δύο τοὺς ἄλλους αὐτοῦ παῖδας. ἐπει- 

χϑεὶς εἰς τὴν παρεμβολήν. καὶ τὸν περιλειπόμενον 

ἐξαρπάσας υἱὸν αὐτοῦ «(Ἰέβοσϑος δ᾽ ἐκαλεῖτο) διαβιβάξει 

πρὺς τοὺς πέραν τοῦ Ἰορδάνου. καὶ παντὸς ἀποδεί- 

κνυσι τοῦ πλήϑους βασιλέα. πάρεξ τῆς Ἰούδα φυλῆς, 

«105 βασίλειον δ᾽ ἐποίησεν αὐτῷ τὴν κατὰ μὲν τὴν 

ἐπιχώριον γλῶτταν Mév«Aw, κατὰ δὲ τὴν Ἑλλήνων 
Παρεμβολὰς λεγομένην. ὥρμησε δ᾽ ἐκεῖϑεν ᾿“βέννηρος 

τὸ μετὰ στρατιᾶς ἐπιλέχτου. συμβαλεῖν τοῖς ἐκ τῆς Ἰούδα 

σι 

φυλῆς προαιρούμενος" ὥργιστο γὼρ αὐτοῖς βασιλέα τὸν 

“1αυίδην κεχειροτονηκόσιν. «115 ἀπήντησε δ᾽ αὐτῷ 

πεμφϑεὶς ὑπὸ “αυίδου Σαρουίας μὲν παῖς. πατρὸς δὲ 

Xovgí, ἐκ δὲ τῆς ἀδελφῆς τῆς ἐχείνου γεγονὼς αὐτῷ 
εἰ , , , ^ 3 - iJ ^ - 3 

Ἰώαβος, ἀρχιστράτηγος ὧν αὐτοῦ. μετὰ καὶ τῶν ἀδελ- 

φῶν ᾿Αβεσσαίου x«l "4ocAov καὶ πάντων τῶν “]΄αυίδου 

- σι 

ὁπλιτῶν. καὶ περιτυχὼν ἐπί τινος κρηνῖδος ἐν Γαβαῷ 

πόλει παρατάττεται πρὸς μάχην. «12» τοῦ δ᾽ ᾽4βεν- 

νήρου φήσαντος πρὸς αὐτὸν μαϑεῖν βούλεσθαι πότερος 

αὐτῶν ἀνδρειοτέρους στρατιώτας ἔχει, συντίϑεται παρ᾽ 

ἀμφοτέρων δώδεκα μαχησομένους συμβαλεῖν. προελ- 

ϑόντες τοίνυν εἰς τὸ μεταξὺ τῶν παρατάξεων οὗ πρὸς 

"s e 

τὴν μάχην ὑφ᾽ ἑκατέρων τῶν στρατηγῶν ἐξειλεγμένοι., 

χαὶ τὰς αἰχμὰς ἐπ’ ἀλλήλους ἀφέντες. σπῶνται τὰς 

το e 5 μαχαίρας. καὶ τῶν κεφαλῶν ἐλλαμβανόμενοι κατέχοντες 

αὑτοὺς ἔπαιον εἰς τὰς πλευρὰς καὶ τὰς λαγόνας ἀλλή- 

λους ταῖς δομφαίαις. ἕως πάντες ὥσπερ ἐκ συνθήματος 

ἀπώλοντο. {185 πεσόντων δὲ τούτων συνέρρηξε καὶ 
ἡ λοιπὴ στρατιά. καὶ καρτερᾶς μάχης γενομένης ἡττή- 

80 ϑησαν οἵ τοῦ ᾿“βεννήρου. καὶ τραπέντας οὐκ ἀνίει 

819 — 2 Reg. II 8: 
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διώκων lóocfoc, ἀλλ᾽ αὐτός τ᾽ ἐνέκειτο παρακελευόμε- 

vog τοὺς ὁπλίτας ἐκ ποδὸς ἕπεσϑαι καὶ μὴ κάμνειν 

ἀναιροῦντας, {14) οἵ τ᾽ ἀδελφοὶ προϑύμως ἠγωνίσαντο, 

x«l διαφανέστερος τῶν ἄλλων μάλιστα ὃ νεώτερος 

᾿Ασάηλος, ὃς ἐπὶ ποδῶν ὠκύτητι κλέος εἶχεν (οὐ γὰρ 
, , 3 ΄ ΄ 3 Ν ' er , 

ἀνθρώπους évíxc μόνον. ἀλλὰ καὶ ἵππῳ καταστάντα 

εἰς ἅμιλλαν λέγουσι παραδραμεῖν), καὶ τὸν ᾿4βέννηρον 
2 , e S n-P M - 3509 , N - , , 

ἐδίωκεν ὑπὸ ῥύμης καὶ τῆς ἐπ᾿ ὀρϑὸν φορᾶς εἰς οὐδέ- 

τερον ἐγκλιϑεὶς τῶν μερῶν. (15) ἐπιστραφέντος δὲ τοῦ 

᾿Ιβεννήρου xci κατασοφίζεσθαι τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ πει- 

ρωμένου, καὶ ποτὲ μὲν εἰπόντος ἑνὸς τῶν ἑαυτοῦ στρα- 

τιωτῶν ἀφέμενον τῆς διώξεως ἀφελέσθαι τὴν πανο- 

πλίαν, πάλιν δ᾽, ὡς οὐχ ἔπειϑε τοῦτο ποιεῖν, κατασχεῖν 

αὑτὸν καὶ μὴ διώκειν παραινοῦντος, μὴ κτείνας αὐτὸν 

ἀπολέσῃ τὴν πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ παρρησίαν" οὐ ἢ τὴν πρὸς ἰδελφὸ o9 
ποοσέμενον τοὺς λόγους. ἀλλ᾽ ἐπιμείναντα τῇ διώξει S μὲν 5 γουφ. μ {) ? 

φεύγων ὡς εἶχε τὸ δόρυ πλήξας εἰς τοὐπίσω καιρίως, 

παραχρῆ ἱπέχτεινεν. 16» οἵ ὃς μετ᾽ αὐτοῦ διώ τραχρῆμα ἀπέχτεινεν. oí ὃὲ μετ᾽ αὐτοῦ διώ- 
' 3 L - 5. τὸν * ΄ τ 

χοντὲς τὸν βέννηρον ὡς ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον οὗ 

κεῖσϑαι συνέβαινε τὸν AocnAov, περιστώντες τὸν νεχρὺν 
3.7 Ὸ} 1 , S ς 5. 7.7 » 5 ' 

οὐκέτι τοὺς πολεμίους ἐδίωκον" ὁ δ᾽ Ἰώαβος αὐτὸς καὶ 

ἁδελφὺς αὐτοῦ ᾿4βεσσαῖος παραδραμόντες τὸ πτῶμα 

καὶ τῆς πλείονος ἐπὶ τὸν "Afévvuoov σπουδῆς αἰτίαν 
^ e M - , 2 ^ , 3 ΄ 

τὴν ὑπὲρ τοῦ τετελευτηκότος ὀργὴν λαβόντες. ἀπίστῳ 

τάχει καὶ προϑυμίᾳ χρώμενοι. μέχρι τόπου τινὸς ὃν : 

᾿Ἵμμάταν καλοῦσιν ἐδίωξαν τὸν ᾿Αβέννηρον, ἤδη περὶ 

δυσμὰς ὄντος ἡλίου. {11 ἀναβὰς δ᾽ ἐπί τινα βουνὸν 
er 2 2) 3 , X l4 , LE ΄ 

ὕς ἔστιν ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ μέγας τῆς Βενιαμίτιδος 
Ξ NE 

φυλῆς. αὐτούς τὲ κατεσκέπτετο xol τὸν ᾿ΑΔβέννηρον. 

τούτου δ᾽ ἀνακεχραγότος καὶ φήσαντος μὴ δεῖν ἄνδρας 
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ὁμοφύλους εἰς ἔριδα καὶ μάχην παροξύνειν (ἁμαρτεῖν 

γὰρ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ᾿“σάηλον, ὃς παραινοῦντος 
μὴ διώκειν οὐκ ἐπείσϑη καὶ διὰ τοῦτο βληϑεὶς ἀπ- 

ἔϑανε), συμφρονήσας καὶ παράκλησιν ἡγησάμενος τού- 

δτους τοὺς λύγους ὁ Ἰώαβος ἀνακαλεῖ τῇ σάλπιγγι 

σημήνας τοὺς στρατιώτας καὶ τῆς ἐπὶ πολὺ διώξεως 

ἐπέσχε. {185 καὶ οὗτος μὲν ἐπ᾽ ἐχείνου καταστρατο- 
πεδεύεται τοῦ τύπου τὴν νύκτα ταύτην. ᾿Αβέννηρος δὲ 

δι᾿ ὅλης αὐτῆς ὁδεύσας καὶ περαιωσάμενος τὸν og- 

τὸ δάνην ποταμὸν ἀφικνεῖται πρὺς τὸν τοῦ Σαούλου παῖδα 

εἰς τὰς Παρεμβολὰς ᾿Ιέβοσϑον. τῇ δ᾽ ἐχομένῃ τοὺς 

νεκροὺς locos ἐξαριϑμήσας ἅπαντας ἐχήδευσεν. {19 

ἔπεσον δὲ τῶν μὲν ᾿“βεννήρου στρατιωτῶν ὡς τρια- 
χόσιοι καὶ ἑξήκοντα, τῶν δὲ “Ιαυίδου δέκα πρὸς τοῖς 

τὸ ἐννέα καὶ ᾿4σάηλος: οὗ τὸ σῶμα κομίσαντες ἐκεῖϑεν 

Ἰώαβος καὶ ᾿Αβεσσαῖος εἰς Βηϑλεέμην καὶ ϑάψαντες ἐν 

τῷ πατρῴῳ μνήματι, πρὸς ΖΙαυίδην εἰς Χεβρῶνα παρ- 

ἐγένοντο. «20» ἤρξατο μὲν οὖν ἐξ ἐχείνου τοῦ χρόνου 
τοῖς Ἑβραίοις ἐμφύλιος πόλεμος καὶ διέμεινεν ἄχρι 

30 πολλοῦ, τῶν μὲν μετὰ ΖΙαυίδου κρειττόνων ἀεὶ γινο- 

μένων καὶ πλεῖον ἐν τοῖς κινδύνοις φερομένων. τοῦ 

δὲ Σαούλου παιδὸς καὶ τῶν ὑπηκόων αὐτοῦ κατὰ πᾶ- 

σαν σχεδὸν ἡμέραν ἐλαττουμένων. 

(915 ἐγένοντο δὲ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν καὶ παῖδες 

25 “Ιαυίδῃ τὸν ἀριϑμὸν ἕξ ἐκ γυναικῶν τοσούτων" ὧν ὃ 

μὲν πρεσβύτατος ἐκ μητρὸς ᾿Δἡχινᾶς γενόμενος uvàv 
ἐκλήϑη, ὃ δὲ δεύτερος ἐκ γυναικὸς ᾿Αβιγαίας ΖΙανίηλος. 
τῷ τρίτῳ δ᾽ ἐκ τῆς OoAouc(ov ϑυγατρὸς Μαχάμης 

φύντι τοῦ Γεσσηρῶν βασιλέως ᾿4βεσάλωμος ὄνομα" τὸν 

80 δὲ τέταρτον ᾿“δωνίαν ἐκ γυναικὸς ᾿4γγίϑης προσηγό- 
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gevor, τὸν πέμπτον δὲ Σαφατίαν τῆς ᾿Δβιταάλης καὶ 

τὸν ἕχτον Γεϑραάμην τῆς 4ἰγλᾶς ἐπωνόμασε. (225 τοῦ 

δ᾽ ἐμφυλίου πολέμου συνεστῶτος. καὶ συμπιπτόντων 

εἰς ἔργα καὶ μάχην πυκνῶς τῶν us9' ἑκατέρου τῶν 

βασιλέων. ᾿Ἵβέννηρος ὃ τοῦ Σαούλου παιδὸς ἀρχιστρά- 

τήηγος. συνετὸς ὧν x«l σφόδρα εὔνουν ἔχων τὸ πλῆ- 

90g, πάντας συμμεῖναι τῷ ᾿Ιεβόσϑῳ παρεσκχεύασεν,. καὶ 

διέμειναν ἱκανὸν χρόνον τἀκείνου φρονοῦντες. 23» 

ὕστερον δ᾽ ἐν ἐγκλήματι γενόμενος ὃ ᾿Αβέννηρος. καὶ 

λαβὼν αἰτίαν ὡς συνέλθοι τῇ Σαούλου παλλακῇ. Ῥαι- 

σφᾷ μὲν τοὔνομα Σιβάϑου δὲ ϑυγατρί. καὶ καταμεμ- 

φϑεὶς ὑπὸ Ἰεβόσϑου., περιαλγήσας καὶ ϑυμωϑεὶς ὡς 

οὐ δικαίων τῶν παρ᾽ αὐτοῦ τυγχάνοι πάσῃ προνοίᾳ 

περὶ αὐτὸν χρώμενος, ἠπείλησε μὲν τὴν βασιλείαν εἰς 

“ἸΙαυίδην περιστήσειν, ἐπιδείξειν δ᾽ ὧς οὐ διὰ τὴν ἰδίαν 

ῥώμην καὶ σύνεσιν ἄρχοι τῶν πέραν Ἰορδάνου. διὰ δὲ 

τὴν αὐτοῦ στρατηγίαν τὲ καὶ πίστιν. (2:1) καὶ πέμψας 

εἰς Χεβρῶνα παρὰ “Ιαυίδην λαβεῖν Ogxove vs xci πί- 
^£ 3 b et 3. “ἡ δ - N ^ 

στεις ἠξίου. ἦ μὴν ἕξειν αὐτὸν ἕταϊῖρον xci qíAov. 

ἀναπείσαντα τὸν λαὺν τοῦ Σαούλου μὲν ἀποστῆναι παι- 

δός. αὐτὸν δ᾽ ἀποδείξαντα πάσης τῆς χώρας βασιλέα. 

«2D» τοῦ δὲ ΖΙαυίδου ποιησαμένου τὰς ὁμολογίας (ἤσϑη 

γὰρ ἐφ᾽ οἷς ᾿Αβέννηρος διεπρεσβεύσατο πρὸς αὐτόν). 

χαὶ πρῶτον τεκμήριον παρασχεῖν τῶν συνθηκῶν ἀξιώ- 

σαντος ἀνασώσαντα πρὺς αὐτὸν Μιχάλαν τὴν γυναῖχα, 

μεγάλοις ὠνηθεῖσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ κινδύνοις καὶ Παλαι- 

στινῶν κεφαλαῖς ἕξακοσίαις. ἃς ὑπὲρ αὐτῆς ἐχόμισε 

τῷ πατρὶ Σαούλῳ, (20) πέμπει μὲν αὐτῷ τὴν Μιχάλαν 

ἀποσπάσας Φελτίου τοῦ τότε συνοικοῦντος αὐτῇ, πρὸς 

τοῦτο καὶ Tefóotov συμπράξαντος" ἐγεγράφει γὰρ αὐτῷ 
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“Ιαυίδης τὴν γυναῖχα δικαιῶν ἀπολαβεῖν. συγκαλέσας 

δὲ καὶ τοὺς γεγηρακότας τοῦ πλήϑους καὶ ταξιάρχους 

καὶ χιλιάρχους. λόγους ἐποιήσατο πρὸς αὐτούς, (21» ὡς 

ἔχοντας ἑτοίμως ἀποστῆναι μὲν εβόσϑου “΄αυίδῃ δὲ 
ὃ προσθέσθαι ταύτης ἀποστρέψειε τῆς ὁρμῆς; νῦν μέντοι 

γ᾽ ἐπιτρέποι χωρεῖν jj βούλονται" καὶ γὰρ εἰδέναι τὸν 

ϑεὸν διὰ Σαμουήλου τοῦ προφήτου “΄αυίδην χειροτο- 

νήσαντα πάντων Ἑβραίων βασιλέα. προειπεῖν δ᾽ ὅτι 

Παλαιστινοὺς ἐκεῖνος αὐτὸς τιμωρήσεται καὶ ποιήσει 

10 χρατήσας CELO eus ταῦτ᾽ ἀκούσαντες οὗ πρε- 

σβύτεροι xal ἡγεμόνες, ὡς καὶ τὴν ᾿“βεννήρου γνώμην. 

ἣ πρότερον εἶχον αὐτοὶ περὶ τῶν πραγμάτων. σύμ- 

φῶνον παρέλαβον. τὰ ΖΙαυίδου φρονεῖν μετεβάλοντο. 

(2905 πεισϑέντων δὲ τούτων '"4ü£vvqoos συγκαλεῖ τὴν 

Βενιαμῖτιν φυλήν (οἵ γὰρ ἐκ ταύτης ἅπαντες ᾿Ιεβόσϑου 

σωματοφύλακες ἦσαν). καὶ ταὐτὰ πρὸς αὐτοὺς δια- 

λεχϑείς. ἐπεὶ μηδὲν ἀντιχρούοντας ἑώρα. προστιϑε- 

μένους δ᾽ οἷς ἐβούλετο. παραλαβὼν ὡς εἴκοσι τῶν 

ἑταίρων ἧκε πρὸς Ζαυίδην. τοὺς Ogxovo παρ᾽ αὐτοῦ 

ληψόμενος αὐτός (πιστότερα γὰρ τῶν δι᾽ ἄλλου πραττο- 

μένων ὅσα δι᾿ αὑτῶν ἕκαστοι ποιοῦμεν εἶναι δοκεῖ). 

καὶ προσέτι τοὺς γενομένους αὐτῷ λόγους πρύς τε τοὺς 

ἡγεμόνας καὶ τὴν φυλὴν ἅπασαν σημανῶν. (ὃ 0» ὑπο- 
δεξαμένου δ᾽ αὐτὸν φιλοφρόνως. καὶ λαμπρᾷ καὶ πολυ- 

τελεῖ τραπέξῃ ξενίσαντος ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας. ἠξίωσεν 

ἀφεϑεὶς ἀγαγεῖν τὸ πλῆϑος. ἵνα παρόντι καὶ βλεπο- 

μένῳ παραδῶσι τὴν ἀρχήν. 

(91 ἐκπέμψαντος δὲ τοῦ “Ιαυίδου τὸν "Af£vvuoov, 
οὐδ᾽ ὀλίγον διαλιπὼν εἰς Χεβρῶνα ἧκεν Ἰώαβος ὃ ἀρχι- 

30 στράτηγος αὐτοῦ. καὶ μαϑὼν ὡς εἴη παρὼν πρὸς αὐτὸν 
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"Afévvugog καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν ἀπηλλαγμένος ἐπὶ 
συνϑήκαις καὶ ὁμολογίαις τῆς ἡγεμονίας. δείσας μὴ 

τὸν μὲν ἐν τιμῇ καὶ τῇ πρώτῃ ποιήσηται τάξει. συνερ- 

γόν τὲ τῆς βασιλείας ἐσόμενον καὶ τἄλλα δεινὸν ὄντα 

συνιδεῖν πράγματα καὶ τοὺς καιροὺς ὑποδραμεῖν. αὐ- 

τὸς δ᾽ ἐλαττωϑείη καὶ τῆς στρατηγίας ἀφαιρεϑείη, κα- 

χοῦργον καὶ πονηρὰν ὁδὸν ἄπεισι. {335 καὶ πρῶτον 

μὲν ἐπιχειρεῖ διαβάλλειν αὐτὸν πρὺς τὸν βασιλέα, φυ- 

λάττεσϑαι παραινῶν καὶ μὴ προσέχειν οἷς ᾿4βέννηρος 

συντίϑεται" πάντα γὰρ ποιεῖν αὐτὸν ἐπὶ τῷ βεβαιώσα.- 

ὄϑαι τῷ Σαούλου παιδὶ τὴν ἡγεμονίαν. ἐπὶ δ᾽ ἀπάτῃ 

καὶ δόλῳ πρὸς αὐτὸν ἐλϑόντα μεϑ᾽ ἧς ἐβούλετο νῦν 

ἐλπίδος καὶ οἰχονομίας τῶν κατασκευαζομένων ἀπελ- 

ϑεῖν. (95) ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειϑε τὸν “΄αυίδην τούτοις 

οὐδὲ παροξυνόμενον ἑώρα, τρέπεται. ταύτης τολμηροτέ- 

ραν ὁδόν, καὶ κρίνας ᾿Αβέννηρον ἀποκτεῖναι πέμπει 

τοὺς ἐπιδιώξοντας. οἷς καταλαβοῦσι προσέταξεν αὐτὸν 

χαλεῖν ἐκ τοῦ “αυίδου ὀνόματος. ὡς ἔχοντος αὐτοῦ 

τινὰ περὶ τῶν πραγμάτων πρὸς αὐτόν, ἃ μὴ διεμνη- 

μόνευσε παρόντος. εἰπεῖν. {345 ᾿Δβέννηρος δ᾽ ὡς: 
ἤκουσε τὰ παρὰ τῶν ἀγγέλων (κατέλαβον γὰρ αὐτὸν 

ἐν τόπῳ τινὶ Βησιρᾷ καλουμένῳ, ἀπέχοντι τῆς Χεβρῶ- 

νος σταδίους εἴκοσι), μηδὲν ὑπιδόμενος τῶν συμβησο- 

μένων ὑπέστρεψεν. ἀπαντήσας δ᾽ αὐτῷ πρὸς τῇ πύλῃ 

ὁ Ἰώαβος. καὶ δεξιωσάμενος ὡς μάλιστ᾽ εὔνους καὶ 

φίλος (ὑποχρίνονται γὰρ ἱχανῶς πολλάκις εἰς τὸ ἀν- 

ὕποπτον τῆς ἐπιβουλῆς τὰ τῶν ἀληϑῶς ἀγαϑῶν οἵ πράγ- 

μασιν ἐγχειροῦντες ἀτόποις), (305 ἀποσπᾷ μὲν τῶν 

οἰκείων αὐτὸν ὡς ἐν ἀπορρήτῳ διαλεξόμενος. παραγα- 

γὼν δ᾽ εἰς τὸ ἐρημότερον τῆς πύλης. μόνος αὐτὸς ὧν 
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σὺν ᾿“βεσσαίῳ τἀδελφῷ, σπασάμενος τὴν μάχαιραν ὑπὸ 

τὴν λαγόνα παίει. (90) καὶ τελευτᾷ uiv ᾿4βέννηρος 

τοῦτον ἐνεδρευϑεὶς τὸν τρόπον ὑπὸ ᾿Ιωάβου, ὡς μὲν 

αὐτὸς ἔλεγε, τιμωρήσαντος ᾿ἡσαήλῳ τἀδελφῷ, Ov διώ- 

δκοντὰ λαβὼν ᾿Αβέννηρος ἀπέκτεινεν ἐν τῇ πρὸς τῇ 

Χεβρῶνι μάχῃ, ὡς δὲ τἀληϑὲς εἶχε, δείσαντος περὶ τῆς 

στρατηγίας καὶ τῆς παρὰ τῷ βασιλεῖ τιμῆς. μὴ τούτων 

μὲν αὐτὸς ἀφαιρεϑείη, λάβοι δὲ παρὰ Ζαυίδου τὴν 

πρώτην τάξιν ᾿Αβέννηρος. {91 ἐκ τούτων ἄν τις 

10 κατανοήσειεν ὕσα καὶ πηλίκα τολμῶσιν ἄνϑρωποι πλεο- 

νεξίας ἕνεκα καὶ ἀρχῆς καὶ τοῦ μηδενὶ τούτων παρα- 

χωρῆσαι. χτήσασϑαι γὰρ αὐτὰ ποϑοῦντες διὰ μυρίων 

κακῶν λαμβάνουσι. καὶ δείσαντες ἀποβαλεῖν πολλῷ 

χείροσι τὸ βέβαιον αὑτοῖς τῆς παραμονῆς περιποιοῦσιν, 

15 (385 ὡς οὐχ ὁμοίου δεινοῦ τυγχάνοντος μὴ πορίσα- 

σϑαι τηλικοῦτο μέγεϑος ἐξουσίας καὶ συνήϑη τοῖς ἀπ᾽ 

αὐτῆς ἀγαϑοῖς γενόμενον ἔπειτ᾽ αὐτὴν ἀπολέσαι. τού- 

του δ᾽ ὑπερβολὴν ἔχοντος συμφορᾶς. διὰ τοῦτο καὶ 

χαλεπώτερα μηχανῶνται καὶ τολμῶσιν ἔργα πάντες ἐν 
») φόβῳ τοῦ ἀποβαλεῖν γενόμενοι. 

ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν βραχέσιν ἀρκεῖ δεδηλῶ- 

σϑαι" (995 “]αυίδης δ᾽ ἀκούσας ἀνῃρημένον τὸν ᾽4βέν- 

νῆρον ἤλγησε μὲν τὴν ψυχήν, ἐμαρτύρατο δὲ πάντας. 

ἀνατείνων εἰς τὸν ϑεὸν τὴν δεξιὰν καὶ βοῶν ὡς οὔτε 

5 χοινωνὸς εἴη τῆς ᾿Ἵβεννήρου σφαγῆς οὔτε κατ᾽ ἐντολὴν 

xci βούλησιν ἰδίαν ἀποϑάνοι, ἀρὰς δὲ κατὰ τοῦ πεφο- 

νευκότος αὐτὸν δεινὰς ἐτίϑετο. καὶ τὸν οἶκον ὅλον αὐ- 

τοῦ χαὶ τοὺς συμπράξαντας ὑπευϑύνους ἐποιεῖτο ταῖς 

ὑπὲρ τοῦ τελευτηκότος ποιναῖς᾽ {405 ἔμελε γὰρ αὐτῶ 

80 μὴ δόξαι παρὰ τὰς πίστεις καὶ τοὺς ὅρκους. oUg ἔδωκεν 
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"Aleviijoo, τοῦτ᾽ εἰργάσϑαι. προσέταξε μέντοι ye παντὶ 
τῷ λαῷ κλαίειν καὶ πενθεῖν τὸν ἄνδρα. καὶ τοῖς νο- 

μιξομένοις τιμᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα. περιρρηξαμένῳ μὲν 

τὰς ἐσθῆτας. ἐνδύντι δὲ σάκκους" ταῦτα ÓR ποιεῖν 

προάγοντας τὴν κλίνην. «Al» αὐτὸς δ᾽ ἐφείπετο μετὰ 

τῶν γεγηραχότων καὶ τῶν ἐν ἡγεμονίαις ὄντων. κοπτό- 

μενός τὲ καὶ τοῖς δακρύοις ἐνδεικνύμενος τό τ᾽ εὔνουν 

τὸ πρὺς τὸν ξῶντα καὶ τὴν ἐπὶ τεϑνηκότι λύπην, καὶ 

ὅτι μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ γνώμην ἀνήρηται. (A25 ϑάψας 

δ᾽ αὐτὸν ἐν Χεβρῶνι μεγαλοπρεπῶς. ἐπιταφίους τὲ 

συγγραψάμενος ϑρήνους. αὐτὸς ἐπὶ τοῦ τάφου στὰς 
^ » , ^ LANI P » er 

πρῶτος ἀνεχλαύσατο καὶ παρέδωκε τοῖς ἄλλοις. οὕτω 

δ᾽ αὐτὸν ὁ ᾿“βεννήρου συνέχεε ϑάνατος ὡς μηδὲ τρο- 

φὴν ἀναγχαξζόντων αὐτὸν τῶν ἑταίρων λαβεῖν. ἀλλ᾽ 

ὥμοσε γεύσεσϑαι μηδενὸς ἄχρι ἡλίου δυσμῶν. «{45) 

ταῦτ᾽ εὔνοιαν αὐτῷ παρὰ τοῦ πλήϑους ἐγέννησεν" οἵ 

τὲ γὰρ πρὺς τὸν ᾿“βέννηρον φιλοστόργως διακείμενοι 

σφόδρ᾽ αὐτοῦ τὴν πρὸς αὐτὸν τιμὴν ἀποϑανόντα καὶ 

φυλακὴν τῆς πίστεως ἠγάπησαν. ὅτι πάντων αὐτὸν 

ἀξιώσειε τῶν νομιξομένων ὧς συγγενῆ καὶ φίλον, ἀλλ᾽ 
3 e 2 * I [A , 3 , ^ N οὐχ ὡς ἐχϑρὸν γενόμενον ὑβοίσειεν ἀκόσμῳ ταφῇ καὶ 

3 , , 2 EA -" ς 3.» Ὁ X ^ e , 

ἠμελημένῃ. τό v ἄλλο πᾶν ὡς ἕπὶ χρηστῷ καὶ ἡμερῷ 

τὴν φύσιν ἔχαιρε. τὴν αὐτὴν ἑκάστου λογιζομένου πρό- 

νοιαν εἰς αὑτὸν τοῦ βασιλέως ὁποίας τυγχάνοντα τὸν 

᾿᾿βεννήρου νεχρὸν ἑώρα. 44» πρὺς τούτοις οὖν μά- 

λιστα Ζαυίδην γλίχεσϑμι δόξης ἀγαϑῆς. ποιούμενον 
, τι SL SY kt ς 5 M [4 ς 32 πρόνοιαν ἣν εἰκὺς μὲν qv, ὡς οὐδεὶς ὑπενόησεν ὑπ 

αὐτοῦ φονευϑῆναι τὸν ᾿Δβέννηρον. ἔλεξε δὲ καὶ πρὸς 
P - τ , X M 3, e ^ , ΄ 

τὸ πλῆϑος ὡς αὐτῷ μὲν οὐχ ἡ τυχοῦσα γένοιτο λύπη 
3 b 9 - 9 ^ M ^ 

ἀνδρὺς ἀγαϑοῦ τετελευτηκότος. οὐ μικρὰ δὲ τοῖς 

8 41 — 2 Reg. III 32. 
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Ἑβραίων πράγμασι βλάβη. στερηϑέντων τοῦ καὶ Gvv- 

ἔχειν αὐτὰ καὶ σώξειν βουλαῖς τ᾽ ἀρίσταις καὶ ῥώμῃ 

χειρῶν ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις δυναμένου. (455 “ἀλλὰ 

δϑεὸς μέν εἶπεν, “ὦ μέλει πάντων, οὐκ ἐάσει τοῦτον 

5 ὑμῖν ἀνεκδίκητον. ἐπίστασϑε δ᾽ ὡς οὐδὲν ἐγὼ Ιώαβον 

καὶ ᾿Αβεσσαῖον τοὺς Σαρουίας παῖδας ποιεῖν ἱκανός 

εἶμι, πλέον ἐμοῦ δυναμένους. ἀλλ᾽ ἀποδώσει τὴν ὑπὲρ 

τῶν τετολμημένων αὐτοῖς ἀμοιβὴν τὸ ϑεῖον.ἢ 
καὶ ᾿Αβέννηρος μὲν εἰς τοιοῦτο κατέστρεψε τέλος 

τὸ τὸν βίον" (465 ἀκούσας δὲ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ὃ Σαού- 

λου παῖς ᾿Ιέβοσϑος οὐ πράως ἤνεγκεν, ἀνδρὸς ἐστερη- 

μένος συγγενοῦς καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῷ παρασχόντος. 

ἀλλ᾽ ὑπερεπάϑησε. καὶ λίαν αὐτὸν ὠδύνησεν ὃ ᾿4βεν- 

νήρου ϑάνατος. ἐπεβίω δ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς πολὺν χρόνον. 

15 ἀλλ᾽ ὑπο τῶν Ἱερέμμωνος υἱῶν. ὧν τῷ μὲν Βαναόϑα 

τῷ δ᾽ ἑτέρῳ Θάννος ὄνομα ἦν. ἐπιβουλευϑεὶς ἀπέϑα.- 
νεν. AT» οὗτοι γὰρ ὄντες τὸ μὲν γένος Βενιαμῖται 

τοῦ δὲ πρώτου τάγματος. λογισάμενοι δ᾽ ὡς, ἂν ἀπο- 

χτείνωσι τὸν ᾿Ιέβοσϑον. μεγάλων παρὰ “]αυίδου τεύ- 

3) ἕξονται δωρεῶν καὶ στρατηγίας ἤ τινος ἄλλης πίστεως 

τοὔργον αὐτοῖς ἔσται παρ᾽ αὐτῷ αἴτιον, {485 μόνον 

εὑρόντες μεσημβρίξοντα καὶ κοιμώμενον τὸν ᾿Ιέβοσϑον. 

καὶ μήτε τοὺς φύλακας παρόντας μήτε τὴν ϑυρωρὸν 

ἐγρηγορυῖαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ὑπό τε τοῦ κόπου καὶ 

3» τῆς ἐργασίας ἣν μετεχειρίζετο καὶ τοῦ καύματος εἰς 

ὕπνον καταπεσοῦσαν. παρελϑόντες εἰς τὸ δωμάτιον ἐν 

ᾧ συνέβαινε κατακεχοιμῆσϑαι τὸν Σαούλου παῖδα, κτεί- 

νουσιν αὐτόν. (495 καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμόντες, καὶ 

δι᾿ ὅλης τῆς νυχτὸς καὶ ἡμέρας ποιησάμενοι τὴν πο- 

30 ρείαν ὡς ἂν φεύγοντες ἐκ τῶν ἠδικημένων πρὸς τὸν 

8 45 — 5 Reg. III 89. 
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ληψόμενόν rs τὴν χάριν καὶ παρέξοντα τὴν ἀσφάλειαν. 

εἰς Χεβρῶνα παρεγένοντο. καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιδείξαν- 

τες τῷ “Ιαυίδῃ τὴν Ιεβύσϑου συνίστων αὑτοὺς ὡς εὔ- 

νους καὶ τὸν ἐχϑρὺν αὐτοῦ καὶ τῆς βασιλείας ἀνταγω- 

νιστὴν ἀνῃρηκότας. «DO» ὃ δ᾽ οὐχ ὡς ἤλπιζον οὕτως 

αὐτῶν προσεδέξατο τοὖργον, ἀλλ᾽ εἰπών “ὦ χάκιστοι 
καὶ παραχρῆμα δίκην ὑφέξοντες, οὐκ ἔγνωτε πῶς ἐγὼ 

τὸν Σαούλου φονέα χαὶ τὸν κομίσαντά μοι τὸν χρυ- 

σοῦν αὐτοῦ στέφανον ἠμυνάμην, καὶ ταῦτ᾽ ἐκείνῳ χα- 

ριζόμενον τὴν ἀναίρεσιν. ἵνα μὴ συλλάβωσιν αὐτὸν ot 

πολέμιοι; (Dl) ἢ μεταβεβλῆσϑαί us καὶ μηκέτ᾽ εἶναι 

τὸν αὐτὸν ὑπωπτεύσατε. ὡς χαίρειν κακούργοις ἀνδράσι 

καὶ χάριτας ἡγήσασϑαι τὰς κυριοχτόνους ὑμῶν πράξεις, 

ἀνῃρηκότων ἐπὶ τῆς αὐτοῦ κοίτης ἄνδρα δίκαιον καὶ 

μηδένα μηδὲν x«xóv εἰργασμένον, ὑμᾶς δὲ καὶ διὰ 

πολλῆς εὐνοίας καὶ τιμῆς ἐσχηκότα. {025 διὸ δώσετε 

ποινὴν μὲν αὐτῷ κολασϑέντες, δίκην δ᾽ ἐμοὶ τοῦ νομί- 

σαντες ἡδέως ἕξειν μὲ τῇ Ἰεβόσϑου τελευτῇ τοῦτον 

ἀνελεῖν" οὐ γὰρ ἐδύνασϑε μᾶλλον ἀδικῆσαι τὴν ἐμὴν 

δόξαν ἢ τοῦϑ᾽ ὑπολαβόντες. ταῦτ᾽ εἰπὼν πᾶσαν «i- 

κίαν αὐτοὺς αἰκισάμενος διεχρήσατο. καὶ τὴν ᾿Ιεβόσϑου 

κεφαλὴν ἐν τῷ ᾿4βεννήρου τάφῳ πάντων ἀξιώσας £nj- 

δευσε. 

(535 τούτων δὲ τοιοῦτο λαβόντων τέλος, ἧκον 

ἅπαντες οἵ τοῦ λαοῦ τῶν Ἑβραίων πρῶτοι πρὺς “αυίδην 

εἰς Χεβρῶνα, οἵ τε χιλίαρχοι καὶ ἡγεμόνες αὐτῶν, καὶ 

παρεδίδοσαν αὑτούς, τήν T εὔνοιαν ἣν ἔτι καὶ Σαού- 

λου ζῶντος εἶχον πρὸς αὐτὸν ὑπομιμνήσκοντες, καὶ τὴν 

τιμὴν ἣν γενόμενον τότε χιλίαρχον τιμῶντες οὐ διέλι- 

πον. ὅτι τὲ βασιλεὺς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ διὰ Σαμουήλου τοῦ 

8. δύ) ΞΞΞ ΠΡ Dy 9. 8 53 — 1 Paral. XI 1—3. 

10 

15 

20 

25 

30 



EBAOMH 95 

προφήτου χειροτονηϑείη x«l παῖδες αὐτοῦ, καὶ ὡς τὴν 

ἙἙβοαίων χώραν αὐτῷ σῶσαι καταγωνισαμένω Παλαι- 

στινοὺς δέδωκεν ὃ ϑεός, ἐμφανίξοντες. {015 0 δὲ ταύ- 

Tuo τ᾽ ἀποδέχεται τῆς προϑυμίας αὐτούς. καὶ παρα- 

 χαλέσας διαμένειν (οὐ γὰρ ἔσεσϑαι μετάνοιαν αὐτοῖς 

ἐκ τοῦ τοιούτους εἶναι). κατευωχήσας καὶ φιλοφρονη- 

σάμενος. ἔπεμψε τὸν λαὺν παρ᾽ αὐτὸν ἄξοντας ἅπαντα. 

45D» καὶ συνῆλθον ἐκ μὲν τῆς Ἰούδα φυλῆς ὁπλιτῶν 

ὡς ὀκτακύσιοι καὶ ἑξακισχίλιοι. φοροῦντες ὅπλα ϑυρεὸν 

10 x«l σειρομάστην (οὗτοι δὲ τῷ Σαούλου παιδὶ παρέμενον" 

τούτων γὰρ χωρὶς 7| Ἰούδα φυλὴ τὸν “Ιαυίδην ἀπέδειξε 
βασιλέα, (D6» ἐκ δὲ τῆς Συμεῶνος φυλῆς ἑπτακισχί- 

λιοι καὶ ἑκατόν. ἐκ δὲ τῆς Πευίτιδος τετρακισχίλιοι ἕπτα- 

κόσιοι. ἔχοντες ἄρχοντα Ἰώδαμον. μετὰ τούτοις qv 

150 ἀρχιερεὺς Ζάδωκος σὺν εἴκοσι δύο συγγενέσιν ἣγε- 

μόσιν. ἐκ δὲ τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς ὁπλῖται τετρα- 

κισχίλιοι (ἣ γὰρ φυλὴ περιέμενεν ἔτι τῶν τοῦ γένους 

τοῦ Σαούλου τινὰ βασιλεύσειν προσδοκῶσα). (Ὁ 1) ἐκ 

δὲ τῆς Ἐφραΐμου φυλῆς δισμύριοι καὶ ὀκτακόσιοι τῶν 
50 δυνατωτάτων καὶ κατ᾽ ἰσχὺν διαφερόντων. ἐκ δὲ τῆς 

“Μανασσήτιδος φυλῆς τοῦ ἡμίσους μύριοι ὀχτακισχίλιοι 

τῶν δυνατωτάτων, ἐκ δὲ τῆς ᾿Ισαχάρου φυλῆς διακόσιοι 

μὲν of προγινώσκοντες τὰ μέλλοντα, ὁπλῖται δὲ δισμύ- 

θίοι, (08) ἐκ δὲ τῆς Ζαβουλῶνος φυλῆς ὁπλιτῶν ἐπι- 

5 λέκτων πέντε μυριάδες" αὕτη γὰρ ἡ φυλὴ μόνη πᾶσα 

πρὸς “αυίδην συνῆλθεν. οὗτοι πάντες τὸν αὐτὸν ὅπλι- 

σμὸν εἶχον τοῖς τῆς Γάδου φυλῆς. ἐκ δὲ τῆς Νεφϑα- 

λίτιδος φυλῆς ἐπίσημοι καὶ ἡγεμόνες χίλιοι. ὅπλοις 

χρώμενοι ϑυρεῷ καὶ δόρατι: ἠκολούϑει δ᾽ ἡ φυλὴ 

30 ἀναρίϑμητος οὖσα. (09) ἐκ δὲ τῆς Ζανίτιδος φυλῆς 

8. δὲ Ξξξ 2 Heg- V 8. 8 55—58 — 1 Paral XII 23— 34. 
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ἐχλεκτοὶ δισμύριοι ἑπτακισχίλιοι ἑξακόσιοι. ἐκ δὲ τῆς 

᾿“σείρου φυλῆς μυριάδες τέτταρες. ἐκ δὲ τῶν δύο φυλῶν 

τῶν πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ τοῦ λοιποῦ τῆς Μανασ- 

σήτιδος φυλῆς ὡπλισμένων ϑυρεὸν καὶ δόρυ καὶ περι- 

κεφαλαίαν χαὶ ῥομφαίαν μυριάδες δώδεκα. καὶ ci 

λοιπαὶ (δὲ) φυλαὶ δομφαίαις ἐχρῶντο. 60» τοῦτο δὴ 

πᾶν τὸ πλῆϑος εἰς Χεβρῶνα πρὸς “ΖΙαυίδην συνῆλϑε 

μετὰ πολλῆς παρασχευῆς σιτίων x«l οἴνου x«l τῶν 

πρὸς τροφὴν πάντων. καὶ μιᾷ γνώμῃ τὸν “Ιαυίδην βα- 

σιλεύειν ἐκύρωσαν. ἐπὶ δὲ τρεῖς ἡμέρας ἑορτάσαντος 
τοῦ λαοῦ καὶ κατευωχηϑέντος ἐν Χεβρῶνι, ὃ “Ζαυίδης 

μετὰ πάντων ἐκεῖϑεν ἄρας ἧκεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 

39 401» τῶν δὲ χατοικούντων τὴν πόλιν Ἰεβουσαίων 

(γένος δ᾽ εἰσὶν οὗτοι Χαναναίων) ἀποκλεισάντων αὐτῷ 
τὰς πύλας, καὶ τοὺς πεπηρωμένους τὰς ὄψεις καὶ τὰς 

βάσεις καὶ πᾶν τὸ λελωβημένον στησάντων ἐπὶ χλεύῃ 

τοῦ βασιλέως ἐπὶ τοῦ τείχους. καὶ λεγόντων κωλύσειν 

αὐτὸν εἰσελϑεῖν τοὺς ἀναπήρους (ταῦτα δ᾽ ἔπραττον 

καταφρονοῦντες τῇ τῶν τειχῶν ὀχυρότητι). ὀργισϑεὶς 

πολιορχεῖν ἤρξατο τὰ “Ἱεροσόλυμα. «02. καὶ πολλῇ 

σπουδῇ καὶ προϑυμίᾳ χρησάμενος ὡς διὰ τοῦ ταύτην 

ἑλεῖν εὐϑὺς ἐμφανίσων τὴν ἰσχύν, καὶ καταπληξόμενος 

εἴ τινὲς ἄρα καὶ ἄλλοι τὸν αὐτὸν ἐκείνοις τρόπον 

διέκειντο πρὸς αὐτόν, λαμβάνει κατὰ χράτος τὴν κάτω 

πόλιν. 63» ἔτι δὲ τῆς ἄκρας λειπομένης, ἔγνω 1}: 

ὑποσχέσει καὶ γερῶν ὃ βασιλεὺς πιροϑυμοτεθοης ἐπὶ 
τἄργα τοὺς στρατιώτας παρασχευάσαι, καὶ τῷ διὰ τῶν 
ὑποχειμένων φαράγγων ἐπὶ τὴν ἄκραν ἀναβάντι καὶ ταύ- 
τὴν ἑλόντι στρατηγίαν ἅπαντος τοῦ λαοῦ δώσειν ἐπηγ- 

861 — 2 Reg. V 6. 859—63 — 1 Paral XII 86. 89. 
XI 4 — 6. 
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γείλατο. (645 πάντων δὲ φιλοτιμουμένων ἀναβῆναι 

καὶ μηδένα πόνον ὀκνούντων ὑφίστασϑαι δι᾿ ἐπιϑυμίαν 

τῆς στρατηγίας. ὃ Σαρουίας παῖς "Locos ἔφϑη τοὺς 

ἄλλους x«l ἀναβὰς ἐβόησε πρὸς τὸν βασιλέα, τὴν στρα- 

5 τηγίαν ἀπαιτῶν. 

(655 ἐκβαλὼν δὲ τοὺς ἸΙεβουσαίους ἐκ τῆς ἄκρας. 
καὶ αὐτὸς ἀνοικοδομήσας τὰ Ἱεροσόλυμα, πόλιν αὐτὴν 

“Ιαυίδου προσηγόρευσε, καὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν αὐτῇ 

διέτριβε βασιλεύων. ὃ δὲ χρόνος ὃν τῆς Ἰούδα φυλῆς 

τὸ ἦρξε μόνης ἐν Χεβρῶνι ἐγένετο ἔτη ἑπτὰ καὶ μῆνες ἕξ. 

ἀποδείξας δὲ βασίλειον τὰ Ἱεροσόλυμα, λαμπροτέροις 
ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἐχρῆτο τοῖς πράγμασι. τοῦ ϑεοῦ προ- 

νοουμένου χρείττω ποιεῖν αὐτὰ καὶ λαμβάνειν ἐπίδοσιν. 

(665 πέμψας δὲ πρὸς αὐτὸν x«l Εἴραμος ὃ Τυρίων 
15 βασιλεὺς φιλίαν καὶ συμμαχίαν συνέϑετο. ἔπεμψε δ᾽ 

αὐτῷ καὶ δωρεὰς ξύλα κέδρινα καὶ τεχνίτας ἄνδρας. 

τέκτονας καὶ οἰκοδόμους, οἵ κατασκευάσειαν βασίλειον 

ἐν Ἱεροσολύμοις. Ζ]αυίδης δὲ τήν τ᾽ ἄνω πόλιν παρα- 

λαβὼν καὶ τὴν ἄκραν συνάψας αὐτῇ ἐποίησεν ἕν σῶμα. 

30 χαὶ περιτειχίσας ἐπιμελητὴν τῶν τειχῶν κατέστησεν 

᾿Ιώαβον. 61» [πρῶτος οὖν “αυίδης τοὺς Ἰεβουσαίους 
ἐξ Ἱεροσολύμων ἐκβαλὼν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προσηγόρευσε τὴν 

πόλιν" ἐπὶ γὰρ ᾿ἀβράμου τοῦ προγόνου ἡμῶν Σόλυμα 

ἐκαλεῖτο. μετὰ ταῦτα δ᾽ αὐτήν φασί τινες ὅτι καὶ 

35. Ὅμηρος ταῦτ᾽ ὠνόμασε τὰ Σόλυμα: τὸ γὰρ ἱερὸν τὰ 

Σόλυμα κατὰ τὴν Ἑβραίων ὠνόμασε γλῶτταν, ὃ ἔστιν 

ἀσφάλεια.) «085 ἣν δὲ πᾶς ὃ χρόνος ἀπὸ τῆς Ἰησοῦ 

τοῦ στρατηγοῦ ἐπὶ Χαναναίους στρατείας καὶ τοῦ 

πολέμου καϑ' ὃν κρατήσας αὐτῶν κατένειμε ταύτην 

80 τοῖς Ἑβραίοις. καὶ οὐκέτι τοὺς Χαναναίους ἐκβαλεῖν 

$ 64 — 1 Paral, XI 6. $8.65 — 2 Reg. V 7. 
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ἐξ Ἱεροσολύμων ἐδυνήϑησαν ot Ἰσραηλῖται μέχρι ὁ 
ΖΙαυίδης αὐτοὺς ἐξεπολιόρκησεν. ἔτη πεντακόσια καὶ 

πεντεκαίδεκα. 

8 (695 ποιήσομαι δὲ καὶ μνήμην Ὀρόννα. πλουσίου 
μὲν ἀνδρὸς τῶν ᾿Ιεβουσαίων. οὐκ ἀναιρεϑέντος δ᾽ ἐν δ 

τῇ Ἱεροσολύμων πολιορκίᾳ ὑπὸ “Ιαυίδου διὰ τὴν πρὸς 

τοὺς Ἑβραίους εὔνοιαν αὐτοῦ καί τινα καὶ χάριν καὶ 

σπουδὴν πρὸς αὐτὸν γενομένην τὸν βασιλέα, ἣν μικρὸν 

ὕστερον εὐκαιρότερον σημανῶς «1» ἔγημε δὲ καὶ 

ἄλλας γυναῖκας πρὸς ταῖς οὔσαις αὐτῷ “Ζ]αυίδης καὶ τὸ 

παλλακὰς ἔσχεν. ἐποιήσατο δὲ καὶ παῖδας ἕνδεκα (τὸν) 

ἀριϑμόν, οὺς προσηγόρευσεν ᾿“μνοῦς. "Euvove, Ἔβαν. 

Νάϑαν, Σολομών. Ἰεβάρ. EAnjv, Φάλνα, Ἠνναφήν. 

Ἴενάε, ᾿Ελιφαλέ, ἔτι δὲ καὶ ϑυγατέρα Θαμάραν. τούτων 

oí μὲν ἐννέα ἐξ εὐγενίδων ἦσαν γεγονότες, oUg δὲ τὸ 
τελευταίους εἰρήκαμεν δύο, ἐκ τῶν παλλακίδων" Θαμάρα 

δ᾽ ὁμομήτριος ᾿“βεσαλώμῳ ἦν. 
4 {1} γνόντες δ᾽ οἵ Παλαιστινοὶ τὸν ΖΙαυίδην βασι- 

λέα ὑπὸ τῶν Ἑβραίων ἀποδεδειγμένον στρατεύουσιν 

ἐπ’ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ καταλαβόμενοι τὴν κοι- 30 

λάδα τῶν Τιτάνων καλουμένην (τόπος δ᾽ ἐστὶν οὐ 

πόρρω τῆς πόλεως) ἐν αὐτῇ στρατοπεδεύονται. (12) ὃ 

ὃὲ τῶν Ἰουδαίων βασιλεύς (οὐδὲν γὰρ ἄνευ προφη- 

τείας καὶ τοῦ κελεῦσαι. τὸν ϑεόν, καὶ περὶ τῶν ἐσομέ- 

vov λαβεῖν ἐγγυητὴν ἐκεῖνον ἑαυτῷ, ποιεῖν ἐπέτρεπεν) 25 
ἐκέλευσε τὸν ἀρχιερέα. τί δοκεῖ τῷ ϑεῷ καὶ ποταπὸν 

ἔσται τὸ τῆς μάχης τέλος. προλέγειν αὐτῷ. (18) προ- 
φητεύσαντος δὲ νίκην καὶ κράτος, ἐξάγει τὴν δύναμιν 

ἐπὶ τοὺς Παλαιστινούς" καὶ γενομένης συμβολῆς, αὐτὸς 

8 70 — 1 Paral. III ὅπᾳ. (cf. XIV 4 sq. 2 Reg. V 13). 

8 71 — 2 Reg. V 17; 1 Paral. XIV 8. 
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χατύόπιν αἰφνιδίως ἐπιπεσὼν τοῖς πολεμίοις τοὺς uiv 

αὐτῶν ἀπέκτεινε τοὺς δ᾽ εἰς φυγὴν ἐτρέψατο. 4» 

ὑπολάβῃ δὲ μηδεὶς ὀλίγην τὴν τῶν Παλαιστινῶν στρα- 

τιὰν ἐλϑεῖν ἐπὶ τοὺς Ἑβραίους. τῷ τάχει τῆς ἥττης 

5x«l τῷ μηδὲν ἔργον ἐπιδείξασθαι γενναῖον μηδὲ μαρ- 

τυρίας ἄξιον στοχαζόμενος αὐτῶν τὴν βραδυτῆτα καὶ 

τὴν ἀγέννειαν, ἀλλὰ γινωσκέτω Συρίαν 9' ἅπασαν καὶ 

Φοινίκην καὶ πρὸς τούτοις ἄλλ᾽ ἔϑνη πολλὰ καὶ μόχιμα 

συστρατεῦσαι αὐτοῖς καὶ τοῦ πολέμου κοινωνῆσαι" 

10 (155 ὃ καὶ μόνον ἦν αἴτιον τοσαυτάκις αὐτοῖς vixa- 

μένοις καὶ πολλὰς ἀποβαλοῦσι μυριάδας μετὰ μείξονος 

ἐπιέναι τοῖς Ἑβραίοις δυνάμεως. ἀμέλει καὶ ταύταις 
πταίσαντες ταῖς μάχαις τριπλασίῳ στρατῷ ἐπῆλϑον τῷ 

“Ιαυίδῃ καὶ εἰς ταὐτὸ χωρίον ἐστρατοπεδεύσαντο. (10 

τὸ πάλιν δὲ τοῦ βασιλέως τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἐρομένου τὸν 

ϑεὸν περὶ τῆς περὶ τὴν μάχην ἐξόδου. προφητεύει ὃ 

ἀρχιερεὺς ἐν τοῖς ἄλσεσι τοῖς καλουμένοις Κλαυϑμῶσι 

κατέχειν τὴν στρατιάν, οὐκ ἄπωϑεν μὲν οὖσι τοῦ τῶν 

πολεμίων στρατοπέδου. κινεῖν δ᾽ αὐτὸν μὴ πρότερον, 

30 μηδ᾽ ἄρχεσϑαι τῆς μάχης. πρὶν ἢ τὰ ἄλση σαλεύεσϑαι 

μὴ πνέοντος ἀνέμου. (ΤΣ ὡς δ᾽ ἐσαλεύϑη τὰ ἄλση 
καὶ ὃ καιρὸς ὃν αὐτῷ προεῖπεν ὃ ϑεὸς παρῆν. οὐδὲν 

ἐπισχὼν ἐφ᾽ ἑτοίμην ἤδη καὶ φανερὰν ἐξῆλθε τὴν 
νίκην. οὐ γὰρ ὑπέμειναν αὐτὸν «6 τῶν πολεμίων 

35 φάλαγγες. ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης συμβολῆς τρα- 

πέντας ἐνέχειτο χτείνων. καὶ διώκει μὲν αὐτοὺς ἄχρι 

πόλεως Γαζάρων (ἣ δ᾽ ἐστὶν ὅρος αὐτῶν τῆς χώρας), 

εἶτα διαρπάσας αὐτῶν τὴν παρεμβολήν, καὶ πολὺν 

εὑρὼν ἐν αὐτῇ πλοῦτον. x«l τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν ÓL- 

80 ἐφϑειρεν. 

8 75 — 2 Reg. V 22; 1 Paral. XIV 13. 
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(18) τοιούτου δ᾽ ἀποβάντος καὶ ταύτης τῆς μάχης 

τοῦ τέλους, ἔδοξε Ζαυίδῃ, συμβουλευσαμένῳ μετὰ τῶν 

γερόντων καὶ ἡγεμόνων καὶ χιλιάρχων, μεταπέμψασϑαι 

τῶν ὁμοφύλων ἐξ ἁπάσης τῆς χώρας πρὺς αὑτὸν τοὺς 

ἐν ἀκμῇ τῆς ἡλικίας, ἔπειτα τοὺς ἱερεῖς καὶ Δευίτας 

πορευϑέντας εἰς Καριαϑιάριμα μετακομίδαι τὴν τοῦ 

ϑεοῦ κιβωτὸν ἐξ αὐτῆς εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ϑρησκεύειν 

ἐν αὐτῇ λοιπὸν ἔχοντας αὐτὴν ϑυσίαις καὶ ταῖς ἄλλαις 

τιμαῖς αἷς χαίρει τὸ ϑεῖον. (195 εἰ γὰρ ἐπὶ Σαούλου 

βασιλεύοντος τοῦτ᾽ ἔπραξαν, οὐκ ἂν δεινὸν οὐδὲν τ 

ἔπαϑον. συνελθόντος οὖν τοῦ λαοῦ παντὸς καϑὼς 

ἐβουλεύσαντο, παραγίνεται ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν κιβωτόν" 

ἣν βαστάσαντες ἐκ τῆς ᾿Δμιναδάβου οἰκίας οἱ ἱερεῖς, 

καὶ ἐπιϑέντες ἐφ᾽ ἅμαξαν καινήν. ἕλκειν ἀδελφοῖς τὲ 

x«l παισὶν ἐπέτρεψαν μετὰ τῶν βοῶν. «80» προῆγε 

δ᾽ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶν σὺν αὐτῷ τὸ πλῆϑος, ὑμνοῦντες 

e 

E 

* ^ ^ Me - * , 2 , 

τὸν ϑεὸν xci ἄδοντες πᾶν εἶδος μέλους ἐπιχώριον, 

σύν τ᾽ ἤχῳ ποικίλῳ κρουμάτων τὲ καὶ ὀρχήσεων καὶ 
4 4 

ES HJ N 

ψαλμῶν. ἔτι δὲ καὶ σάλπιγγος καὶ κυμβάλων, κατ- 

ἄγοντες τὴν κιβωτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα. 81» ὡς δ᾽ ἄχρι 3 

τῆς Χειδῶνος ἅλωνος. τόπου τινὸς οὕτω καλουμένου, 

προῆλθον, τελευτᾷ Ὀζᾶς κατ᾽ ὀργὴν τοῦ ϑεοῦ" τῶν 

βοῶν γὰρ ἐπινευσάντων ἐκτείναντα τὴν χεῖρα καὶ κατα- 

σχεῖν τὴν κιβωτὸν ϑελήσαντα, ὅτι μὴ ὧν ἱερεὺς ἥψατο 

ταύτης, ἀποθανεῖν ἐποίησε. «892» καὶ ὃ μὲν βασιλεὺς 2 

καὶ ὃ λαὺς ἐδυσφόρησαν ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ τοῦ Ὀζᾶ, ὃ 
0 τόπος ἐν à ἐτελεύτησεν. ἔτι νῦν Ὀξᾶ διακοπὴ κα- 

λεῖται. δείσας δ᾽ ὃ Ζαυίδης καὶ λογισάμενος μὴ ταὐτὸ 

πάϑη τῷ Ὀξᾷ δεξάμενος τὴν χιβωτὸν παρ᾽ αὑτὸν ἐν 

H B 

^ , 2 ΄ 22 72 2c 7 M ^ » 

τῇ πόλει. ἐκείνου. διότι μόνον ἐξέτεινε τὴν χεῖρα πρὸς 9! 

8 78 — 1 Paral XIII 1; 29 Reg. VI 1. 
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αὐτήν. οὕτως ἀποϑανόντος. (885 οὐχ εἰσδέχεται uiv 

αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἐχνεύσας εἴς 

τι χωρίον ἀνδρὸς δικαίου, Θβεδάμου ὄνομα. “ευίτου 

τὸ γένος. παρ᾽ αὐτῷ τὴν κιβωτὸν τίϑησιν. ἔμεινε δ᾽ 
ὅ ἐπὶ τρεῖς ὕλους μῆνας αὐτόϑι, καὶ τὸν οἶκον τὸν X3fe- 

δάμου ηὔξησέ τε καὶ πολλῶν αὐτῷ μετέδωκεν ἀγαϑῶν. 

(845 ἀκούσας δ᾽ ὃ βασιλεὺς ὅτι ταῦτα συμβέβηκεν 

᾿᾿ βεδάμῳ. ὡς ἐκ τῆς προτέρας πενίας καὶ ταπεινότητος 

ἀϑρόως εὐδαίμων καὶ ξηλωτὸς γέγονε παρὰ πᾶσι τοῖς 

τὸ ὁρῶσι καὶ πυνϑανομένοις τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, ϑαρρήσας 

ὡς οὐδενὸς κακοῦ πειρασόμενος. τὴν κιβωτὸν πρὸς 

αὑτὸν μετακομίζει. (8ῦ) τῶν μὲν ἱερέων βασταζόντων 

αὐτήν. ἑπτὰ δὲ χορῶν οὺὃς διεκόσμησεν ὃ βασιλεὺς 

προαγόντων, αὐτοῦ δ᾽ ἐν κινύρᾳ παραπαίζξοντος καὶ 

τὸ κροτοῦντος. ὥστε καὶ τὴν γυναῖχα Μιχάλαν, Σαούλου 

δὲ ϑυγατέρα τοῦ πρώτου βασιλέως. ἰδοῦσαν αὐτὸν 

τοῦτο ποιοῦντα χλευάσαι. (80) εἰσκομίσαντες δὲ τὴν 

κιβωτὸν τιϑέασιν ὑπὸ τὴν σκηνὴν ἣν Ζ΄αυίδης ἔπηξεν 

αὐτῇ. καὶ ϑυσίας τ᾽ ἐπετέλεσε πολυτελεῖς καὶ εἰρηνικὰς 

20 ἀνήνεγκε, καὶ τὸν ὄχλον εἱστίασεν ἅπαντα, καὶ γυναιξὶ 

καὶ ἀνδράσι καὶ νηπίοις διαδοὺς κολλυρίδα ἄρτου καὶ 

ἐσχαρίτην καὶ λάγανον τηγανιστὸν καὶ μερίδα ϑύματος. 

καὶ τὸν μὲν λαὺν οὕτω κατευωχήσας ἀπέπεμψεν. αὐτὸς 

δ᾽ εἰς τὸν oixov τὸν αὑτοῦ παραγίνεται" (81) παρα- 

35 στᾶσα δ᾽ αὐτῷ Μιχάλα ἡ γυνή, Σαούλου ὃὲ ϑυγάτηρ. 

τά τ᾽ ἄλλ᾽ αὐτῷ κατηύχετο καὶ παρὰ τοῦ ϑεοῦ γενέ- 

σϑαι ἤτει πάνϑ᾽ Ücc παρασχεῖν αὐτῷ δυνατὸν εὐμενεῖ 
τυγχάνοντι. καὶ δὴ κατεμέμψατο ὡς ἀκοσμήσειεν ὀρχού- 

μενος ὃ τηλικοῦτος βασιλεὺς καὶ γυμνούμενος ὑπὸ τῆς 

80 ὀρχήσεως καὶ ἐν δούλοις καὶ ἐν ϑεραπαινίσιν. (88) ὃ 

$83 — 2 Reg. VI 11. 
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δ᾽ οὐκ αἰδεῖσθαι ταῦτα ποιήσας εἰς τὸ τῷ ϑεῶ κεχα- 

QuGu£vov ἔφασκεν, ὃς αὐτὸν καὶ τοῦ πατρὺς αὐτῆς καὶ 

τῶν ἄλλων ἁπάντων προυτίμησε. παίζειν τε πολλάκις 

x«l χορεῦσαι μηδένα τοῦ δόξαι ταῖς ϑεραπαινίσιν 

αἰσχρὸν καὶ αὐτῇ τὸ γινόμενον ποιησάμενος λόγον. (895 

ἣ δὲ Μιχάλα αὕτη “Ιαυίδῃ μὲν συνοικοῦσα παῖδας οὐκ 

ἐποιήσατο. γαμηϑεῖσα δ᾽ ὕστερον ᾧ παρέδωκεν αὐτὴν 

ὁ πατὴρ Σάουλος (τότε δ᾽ ἀποσπάσας αὐτὸς εἶχε), 
πέντε παῖδας ἔτεχε. 

καὶ περὶ uiv τούτων κατὰ χώραν δηλώσομεν" (905 

ὁρῶν δ᾽ ὃ βασιλεὺς χατὰ πᾶσαν τὰ πράγματ᾽ αὐτῷ 
σχεδὸν ἡμέραν ἀμείνω γινόμενα ἐκ τῆς τοῦ ϑεοῦ βου- 

λήσεως, ἐνόμιξεν ἐξαμαρτάνειν αὑτόν. εἰ μένων αὐτὸς 

ἐν οἴχοις ἐκ χέδρου πεποιημένοις, ὑψηλοῖς τε καὶ καλ- 

λίστην τὴν ἄλλην κατασκευὴν ἔχουσι, περιορᾷ τὴν 

κιβωτὸν ἐν σχηνῇ κειμένην, (915 ἐβούλετο δὲ τῷ ϑεῷῶ 

χατασχευάσαι ναόν, ὡς Μωυσῆς προεῖπεν. καὶ περὶ 

τούτων Ναϑάνᾳ τῷ προφήτῃ διαλεχϑείς. ἐπεὶ ποιεῖν 

e 

- c 

0 τι πὲρ ὥρμηται προσέταξεν αὐτὸν ὡς τοῦ ϑεοῦ πρὸς 
ὥπαντ᾽ αὐτῷ συνεργοῦ παρόντος, εἶχεν ἤδη περὶ τὴν 

τοῦ ναοῦ χατασκευὴν προϑυμότερον. «92» τοῦ ϑεοῦ 

0 κατ᾽ ἐκείνην τὴν νύκτα τῷ Ναϑάνα φανέντος, καὶ 

φράσαι κελεύσαντος τῷ “Ζ]αυίδῃ ὡς τὴν μὲν προαίρεσιν 

αὐτοῦ χαὶ τὴν ἐπιϑυμίαν λίαν ἀποδέχεται. μηδενὸς 

μὲν πρότερον εἰς νοῦν βαλομένου ναὺν αὐτῷ κατα- 

σχευάσαι. τούτου δὲ ταύτην τὴν διάνοιαν λαβόντος. 

οὐκ ἐπιτρέπειν δὲ πολλοὺς πολέμους ἠγωνισμένῳ καὶ 

φόνῳ τῶν ἐχϑρῶν μεμιασμένῳ ποιῆσαι ναὸν αὐτῶ. 

(935 μετὰ μέντοι ys τὸν ϑάνατον αὐτοῦ, γηράσαντος 

8 89 — 2 Reg. XXI 8, 8. 90 — 2 Reg. VIT 1; -1-Paral: 
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acl μαχρὸν ἀνύσαντος βίον, γενήσεσθαι τὸν ναὸν ὑπὸ 

τοῦ παιδὸς τοῦ μετ᾽ αὐτὸν τὴν βασιλείαν παραληψο- 

μένου, κληϑησομένου δὲ Σολομῶνος, οὗ προστήσεσϑαι 

καὶ προνοήσειν ὡς πατὴρ υἱοῦ κατεπηγγέλλετο, τὴν 

μὲν βασιλείαν τέκνων ἐκγόνοις φυλάξων καὶ παραδώ- 

σῶν. αὐτὸν δὲ τιμωρήσων, ἂν ἁμαρτὼν τύχῃ, νόσῳ 

καὶ γῆς ἀφορίᾳ: {0945 μαϑὼν ταῦτα παρὰ τοῦ προφήτου 

ΖΙαυίδης. καὶ περιχαρὴς γενόμενος ἐπὶ τῷ τοῖς ἐκγό- 

νοις αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν διαμενοῦσαν ἐγνωκέναι βεβαίως. 

10 καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ λαμπρὸν ἐσόμενον καὶ περιβόητον, 

πρὸς τὴν κιβωτὸν παραγίνεται. 95» καὶ πεσὼν ἐπὶ 

πρόσωπον ἤρξατο προσκυνεῖν καὶ περὶ πάντων εὐχαρι- 

στεῖν τῷ ϑεῷ, ὧν τ᾽ αὐτῷ παρέσχηκεν ἤδη ἐκ ταπει- 

νοῦ xcl ποιμένος εἰς τηλικοῦτο μέγεθος ἡγεμονίας τὲ 

καὶ δόξης ἀναγαγών. ὧν τε τοῖς ἐκγόνοις αὐτοῦ καϑυπ- 

ἔσχετο, καὶ τῆς προνοίας ἣν Ἑβραίων καὶ τῆς τούτων 

ἐλευϑερίας ἐποιήσατο. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ τὸν ϑεὸὺν 

ὑμνήσας ἀπαλλάττεται. 

96» διαλιπὼν δ᾽ ὀλίγον χρόνον. ἔγνω δεῖν ἐπὶ ὃ 

:0 τοὺς Παλαιστινοὺς ἐχστρατεύειν καὶ μηδὲν ἀργὸν μηδὲ 

ῥάϑυμον ἐν τοῖς πράγμασι περιορᾶν γινόμενον, ἵν᾽. ὡς 

τὸ ϑεῖον αὐτῷ προεῖπε. καταστρεψάμενος τοὺς πολε- 

σι 

1 σι 

μίους ἐν εἰρήνῃ τὸ λοιπὸν τοὺς ἐκγόνους αὐτοῦ βασι- 

λεύοντας καταλείποι. {9ΤΣ καὶ συγκαλέσας πάλιν τὴν 

35 στρατιάν. καὶ παραγγείλας αὐτῇ πρὸς πόλεμον ἑτοίμην 

καὶ παρεσκευασμένην τυγχάνειν, ὅτ᾽ ἔδοξεν αὐτῷ καλῶς 

ἔχειν τὰ παρ᾽ αὐτῆς. ἄρας ἐκ τῶν ἹἹεροσολύμων ἐπὶ 

τοὺς Παλαιστινοὺς ἧκε. {085 κρατήσας δ᾽ αὐτῶν τῇ 

μάχῃ, πολλὴν τῆς χώρας ἀποτεμόμενος καὶ προσορίσας 

80 τῇ τῶν Ἑβραίων. ἐπὶ τοὺς Μωαβίτας τὸν πόλεμον 

S93 ΞΞ 2? Reg. VII 12; 1 Paxal. XVIT 11. 
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μετήγαγε. καὶ τὰ μὲν δύο μέρη τῆς στρατιᾶς αὐτῶν 

τῇ μάχῃ νικήσας διέφϑειρε. τὸ δὲ λειπόμενον αἰχμά- 

λωτὸν ἔλαβε. «095 φόρους τ᾽ αὐτοῖς ἐπιτάξας κατ᾽ 

ἔτος τελεῖν, εἶτ᾽ ἐπὶ ᾿“δράζαρον τὸν "Agdov μὲν υἱὸν 

βασιλέα δὲ τῆς Σωφηνῆς ἐστράτευσε, καὶ συμβαλὼν 

αὐτῷ παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν τῶν μὲν πεζῶν 

αὐτοῦ διέφϑειρεν ὡς δισμυρίους. τῶν δὲ ἱπποτῶν ὡς 

ἑπτακισχιλίους. ἔλαβε δὲ καὶ αὐτοῦ ἅρματα χίλια, καὶ 

τὰ πλείω μὲν αὐτῶν ἠφάνισεν, ἑκατὸν δὲ μόνα προῦσ- 
ἕταξεν αὑτῷ φυλαχϑῆναι. 

(100) ἀκούσας δ᾽ ὁ ΖΙαμασκοῦ καὶ Σύρων βασιλεὺς 

Ἴάδαδος ὅτι πολεμεῖ “Ιαυίδης τὸν ᾿Αδράξαρον. φίλος 

ὧν αὐτῷ μετὰ δυνάμεως ἧκεν ἰσχυρᾶς συμμαχήσων. 

ἀπήλλαξε δ᾽ οὐχ ὡς προσεδόκα συμβαλὼν πρὸς τῷ 

Εὐφράτῃ ποταμῷ. πταίσας δὲ τῇ μάχῃ καὶ πολλοὺς 
ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν" ἔπεσον γὰρ ὑπὸ τῶν Ἑβραίων 

ἀναιρούμενοι τῆς ᾿δάδου δυνάμεως ὡς δισμύριοι. of 

δὲ λοιποὶ πάντες ἔφυγον. 101» μέμνηται δὲ τούτου 

σι 

10. 

τοῦ βασιλέως καὶ Νικόλαος, ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἕστο-. 

ριῶν λέγων οὕτως ἱμετὰ δὲ ταῦτα πολλῷ χρόνω ὕστε- 

ρον τῶν ἐγχωρίων τις, ἤδαδος ὄνομα, πλεῖον ἰσχύσας 

Ζαμασκοῦ τε καὶ τῆς ἄλλης Συρίας. ἔξω Φοινίκης, 

ἐβασίλευσε. πόλεμον δ᾽ ἐξενέγκας πρὸς Ζαυίδην βασι- 

λέα τῆς Ἰουδαίας καὶ πολλαῖς μάχαις κριϑείς, ὑστάτῃ 

ὃὲ τῇ παρὰ τὸν Εὐφράτην, ἐν fj ἡττᾶτο. ἄριστος 

ἔδοξεν εἶναι βασιλέων δώμῃ καὶ ἀνδρείᾳ. «102» πρὸς 

τούτοις δὲ καὶ περὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ φησὶν ὡς 

μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἐξεδέχοντο παρ᾽ ἀλλήλων 

x«i τὴν βασιλείαν καὶ τοὔνομα, λέγων οὕτως “τελευ- 

τήσαντος δ᾽ ἐκείνου oi ἀπόγονοι ἐπὶ δέκα γενεὰς ἐβα- 

8 9986. — 2 Reg. VIII 3; 1 Paral. XVIII 5. 
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G(Asvov, ἑκάστου παρὰ τοῦ πατρὸς ἅμα τῇ ἀρχῇ καὶ 

τοὔνομα ἐκδεχομένου, ὥσπερ οἱ Πτολεμαῖοι ἐν Αἰγύπτῳ. 
«1055 μέγιστον δὲ πάντων δυνηϑεὶς ὁ τρίτος. ἀναμα- 

χέσασϑαι βουλόμενος τὴν τοῦ προπάτορος ἧτταν, στρα- 

τεύσας ἐπὶ τοὺς Ἰουδαίους ἐπόρϑησε τὴν νῦν Σαμα- 

θεῖτιν καλουμένην. οὐ διήμαρτε δὲ τῆς ἀληϑείας" 

οὗτος γάρ ἐστιν ἔδαδος ὃ στρατευσάμενος ἐπὶ Σαμά- 
ρειαν "Ayéfov βασιλεύοντος τῶν Ἰσραηλιτῶν. περὶ οὗ 

κατὰ χώραν ὕστερον ἐροῦμεν. 

{1045 “Ὠαυίδης δὲ στρατευσάμενος ἐπὶ ΖΙαμασκὸν : 

καὶ τὴν ἄλλην Συρίαν. πᾶσαν αὐτὴν ὑπήκοον ἐποιή- 

σατο. καὶ φρουρὰς ἐν τῇ χώρᾳ καταστήσας καὶ φόρους 

αὐτοῖς τελεῖν ὁρίσας ὑπέστρεψε, καὶ τάς τε χρυσᾶς 

φαρέτρας καὶ τὰς πανοπλίας. ἃς o( τοῦ ᾿δάδου σωμα- 

τοφύλακες ἐφόρουν, ὠἀνέϑηκε τῷ ϑεῶ εἰς Ἱεροσόλυμα, 

(1055 ἃς ὕστερον ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεὺς Σούσακος 

στρατεύσας ἐπὶ τὸν υἱωνὸν αὐτοῦ "Polóuuov ἔλαβε. καὶ 

πολὺν ἄλλον ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων ἐξεφόρησε πλοῦτον. 

ταῦτα μὲν οὖν, ὅταν ἔλϑωμεν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον αὐτῶν 

τόπον. δηλώσομεν: ὃ δὲ τῶν Ἑβραίων βασιλεύς. τοῦ 

ϑεοῦ συμπνέοντος αὐτῷ καὶ τοὺς πολέμους συγκατορ- 

ϑοῦντος. ταῖς καλλίσταις τῶν ᾿ἀδραξζάρου πόλεων ἐπ- 

ἐστράτευσε. Βατταίᾳ καὶ Μάχωνι. καὶ λαβὼν αὐτὰς 

κατὰ κράτος διήρπασε. «100. χρυσὸς δ᾽ ἐν αὐταῖς 

ηὑρέϑη πάμπολυς καὶ ἄργυρος. ἔτι δὲ καὶ χαλκός. ὃν 

τοῦ χρυσοῦ κρείττον᾽ ἔλεγον" ἐξ οὗ καὶ ὃ Σολομὼν τὸ 

μέγα σκεῦος, ϑάλατταν δὲ καλούμενον, ἐποίησε. καὶ 

τοὺς καλλίστους ἐχείνους λουτῆρας. ὅτε τῷ ϑεῷ τὸν 

ναὸν κατεσκεύασεν. 

X101» ὡς δ᾽ ὃ τῆς ᾿“μάϑης βασιλεὺς τὰ περὶ τὸν 4 

8 104 — 2 Reg. VIII 6. 
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᾿δράξζαρον ἐπύϑετο καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ διεφϑαρ- 
, Ψἤὕ ΄ M e x M " ΄ 

μένην ἤκουσε, δείσας περὶ αὑτῷ, καὶ τὸν σΙαυίδην πρὶν 

ἐπ᾿ αὐτὸν ἔλϑοι φιλίᾳ καὶ πίστει γνοὺς ἐνδήσασϑαι, 

πέμπει πρὸς αὐτὸν ᾿δώραμον τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ 

περὶ τοῦ τὸν ᾿Ἵδράξαρον ἐχϑρὸν ὄντ᾽ αὐτῷ πολεμῆσαι 

χάριν ἔχειν ὁμολογῶν, καὶ συμμαχίαν πρὸς αὐτὸν καὶ 

φιλίαν ποιούμενος. {108» ἔπεμψε δ᾽ αὐτῷ καὶ δῶρα, 

σχεύη τῆς ἀρχαίας κατασκευῆς, χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ 

χαλκᾶ. Δαυίδης δὲ ποιησάμενος τὴν συμμαχίαν πρὸς 

τὸν Θαῖνον (τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῷ βασιλεῖ τῆς 

᾿μάϑης) καὶ τὰ δῶρα δεξάμενος ἀπέλυσεν αὐτοῦ τὸν ἶ μ 
υἱὸν μετὰ τιμῆς τῆς πρεπούσης ἑκατέροις. τὰ δὲ πεμ- 

, -} e 3 » A M ' x * NI 

φϑεντ᾽ ὑπ αὐτοῦ καὶ τὸν ἄλλον χρυσὸν καὶ ἄργυρον, 

ὃν ἐκ τῶν πόλεων εἰλήφει καὶ τῶν κεχειρωμένων 

ἐθνῶν. φέρων ἀνατίϑησι τῷ ϑεῷ. «1095 οὐκ αὐτῷ 

ὃξ πολεμοῦντι μόνον καὶ τῆς στρατιᾶς ἡγουμένῳ τὸ 
νικᾶν καὶ κατορϑοῦν παρεῖχεν ὃ ϑεός, ἀλλὰ καὶ πέμψαν- 

τος αὐτοῦ μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν Ιδουμαίαν ᾿4βεσσαῖον 
* 2 , - 9 7 3 , EJ ΕΣ , 

τὸν locfov τοῦ ἀρχιστρατήγου ἀδελφόν. δι᾿ ἐχείνου 

τὴν τῶν ᾿Ιδουμαίων νίκην ἔδωκε" μυρίους γὰρ αὐτῶν 

καὶ ὀκτακισχιλίους ᾿Αβεσσαῖος διέφϑειρε τῇ μάχῃ. καὶ 

τὴν ᾿Ιδουμαίαν ἅπασαν φρουραῖς διαλαβὼν ὃ βασιλεὺς 

φόρους ὑπέρ. τε τῆς χώρας καὶ τῆς ἑκάστου κεφαλῆς 
παρ᾽ αὐτῶν ἐδέχετο. «110» qv δὲ χαὶ δίκαιος τὴν 

φύσιν χαὶ τὰς χρίσεις πρὸς τὴν ἀλήϑειαν ἀφορῶν ? 

ἐποιεῖτο. στρατηγὸν δ᾽ ἁπάσης εἶχε τῆς στρατιᾶς τὸν 

᾿Ιώαβον, ἐπὶ δὲ τῶν ὑπομνημάτων ᾿Ιωσάφατον υἱὸν 

"Ay(Aov κατέστησεν" ἀπέδειξε δ᾽ ἐκ τῆς Φινεέσου οἰκίας 

τὸν Σάδωκον ἀρχιερέα μετ᾽ ᾿Αβιαϑάρου (φίλος γὰρ ἦν 

8 107 — 1 Paral. XVIII 9; 2 Reg. VIII 9. $109 — 
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EBAOMH 101 

αὐτῷ), γραμματέα δὲ Σεισὰν ἐποίησε: Βαναίᾳ δὲ τῷ 

᾿Ιωάδου τὴν τῶν σωματοφυλάκων ἀρχὴν παραδίδωσιν. 

οἵ δὲ πρεσβύτεροι παῖδες αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν 
τούτου φυλακὴν ἦσαν. 

5 — (1115 ἐμνήσϑη δὲ x«i τῶν πρὸς Ἰωνάϑην τὸν 

Σαούλου παῖδα συνθηκῶν καὶ ὕρκων καὶ τῆς ἐκείνου 

πρὸς αὐτὸν φιλίας τὲ καὶ σπουδῆς. πρὸς γὰρ τοῖς 

ἄλλοις ἅπασιν ἀγαϑοῖς οἷς εἶχεν. ἔτι καὶ μνημονικώ- 

τατος τῶν εὖ ποιησάντων παρὰ τὸν ἄλλον yoóvov ὑπῆρχε. 

τὸ (1125 προσέταξεν οὖν ἀναξητεῖν εἴ τις ἐκ τοῦ γένους 

αὐτοῦ σώξεται, ᾧ τὰς ἀμοιβὰς ἃς ὥφειλε τῷ Ἰωνάϑῃ 

τῆς ἑταιρίας ἀποδώσει. ἀχϑέντος οὖν τινὸς ἠλευϑερω- 

μένου μὲν ὑπὸ Σαούλου, δυναμένου δὲ γινώσκειν τοὺς 

ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ περιόντας, ἀνέκρινεν εἴ τιν᾽ ἔχοι 

15 λέγειν τῶν ᾿Ιωνάϑῃ προσηκόντων ξῶντα καὶ κομίσασϑαι 
τὰς τῶν εὐεργεσιῶν χάριτας δυνάμενον, ὧν καὶ αὐτὸς 

ἔτυχε παρὰ Ἰωνάϑου. {1185 φήσαντος δ᾽ υἱὸν αὐτοῦ 

περιλείπεσϑαι. Μεμφίβοσθϑον ὄνομα, πεπηρωμένον τὰς 

βάσεις (τῆς γὰρ τροφοῦ, μετὰ τὸ προσαγγελϑῆναι τὸν 

80 πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὸν πάππον ἐν τῇ μάχῃ πε- 

σόντας. ἁρπασαμένης καὶ φευγούσης ἀπὸ τῶν ὥμων 

αὐτὸν κατενεχϑῆναι καὶ βλαβῆναι τὰς βάσεις). μαϑὼν 

ὕπου v& καὶ παρὰ τίνι τρέφεται, πέμψας πρὸς τὸν 

Myeigov εἰς “αβαϑὰ πόλιν (παρὰ τούτῳ γὰρ ὃ τοῦ 

30 Ἰωνάϑου παῖς ἐτρέφετο) μεταπέμπεται πρὸς αὑτόν. 

(1145 ἐλϑὼν δ᾽ ὁ Μεμφίβοσϑος πρὺς τὸν βασιλέα, πεσὼν 

ἐπὶ πρύσωπον προσεχύνησεν αὐτόν. ὃ δὲ Ζ]αυίδης 

ϑαρρεῖν τὲ προυτρέπετο καὶ τὰ βελτίω προσδοκᾶν. δί- 

δωσι δ᾽ αὐτῷ καὶ τὺν πατρῷον οἶκον καὶ πᾶσαν τὴν 

Ὁ ΕΠῚ — 9 Reg. IX Ἐ 8 113 — 2 Reg. IV 4. 
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108 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΣ 

οὐσίαν ἣν ὃ πάππος αὐτοῦ Σόάουλος ἐκτήσατο. σύσσιτόν 

τε χαὶ ὁμοτράπεζον ἐκέλευσεν εἶναι καὶ μηδεμίαν ἣμέ- 

ραν ἀπολείπεσθαι τῆς σὺν αὑτῷ διαίτης. «115» τοῦ 

δὲ παιδὸς προσκυνήσαντος ἐπί τὲ τοῖς λόγοις καὶ ταῖς 

δωρεαῖς, καλέσας τὸν Σιβὰν τόν τε πατρῷον οἶκον ἔλεγε 

δεδωρῆσθαι τῷ παιδὶ καὶ πᾶσαν τὴν Σαούλου κτῆσιν, 

αὐτόν τ᾽’ ἐκέλευσεν ἐργαζόμενον αὐτοῦ τὴν γῆν καὶ 

προνοούμενον ἁπάντων τὴν πρόσοδον εἰς IsgocóAvuc 

κομίζειν. ἄγειν τ᾽ αὐτὸν καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ἐπὶ τὴν 

αὑτοῦ τράπεξαν. αὐτόν τὲ τὸν Σιβὰν καὶ τοὺς υἱοὺς τὸ 

αὐτοῦ (ἦσαν δ᾽ οὗτοι πεντεχαίδεκα) καὶ τοὺς οἰκέτας 
αὐτοῦ, τὸν ἀριϑμὸν ὄντας εἴχοσιν, τῷ παιδὶ χαρίζεται 

“Μεμφιβόσϑῳ. (116» ταῦτα διαταξαμένου τοῦ βασιλέως. 

ὃ uiv Σιβὰς προσκυνήσας καὶ πάντα ποιήσειν εἰπὼν 

ἀνεχώρησεν, ὃ δ᾽ Ιωνάϑου παῖς ἐν Ἱεροσολύμοις χατ- - οι 

ὥκει. συνεστιώμενος τῷ βασιλεῖ καὶ πάσης ὡς υἱὸς 

αὐτοῦ ϑεραπείας τυγχάνων. ἐγένετο δ᾽ αὐτῷ καὶ παῖς; 

ὃν Μιχὰν προσηγόρευσε. 

6 — «117» καὶ οὗ uiv περιλειφϑέντες ἐκ τοῦ Σαούλου 
γένους καὶ Ἰωνάϑου τούτων ἔτυχον παρὰ “αυίδου τῶν 30 

τιμῶν" τελευτήσαντος δὲ κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν καιρὸν τοῦ 

τῶν ᾿Δμμανιτῶν βασιλέως Ναάσου (φίλος δ᾽ qv οὗτος 
αὐτῷ) καὶ διαδεξαμένου τὴν βασιλείαν '"Avvóv τοῦ 

παιδός. πέμψας Ζαυίδης πρὸς αὐτὸν παρεμυϑήσατο, 

πράως τὲ φέρειν ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ τοῦ πατρὺς παραινῶν, 95 
καὶ τὴν αὐτὴν φιλίαν διαμενεῖν ἣ πρὸς ἐκεῖνον ἣν 

τούτῳ προσδοχᾶν. {1185 of δὲ τῶν "Auuaviràv ἄρχον- 

veg κακοήϑως, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὸν τοῦ ΖΙαυίδου τρόπον. 

ταῦτ᾽ ἐδέξαντο. καὶ παρώτρυναν τὸν βασιλέα, λέγοντες 

κατασχύπους πεπομφέναι τῆς χώρας Ζίαυίδην καὶ τῆς 30 

8115 — 2 Reg. IX 9. 8117 — 1 Paral. XIX 1. 
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αὐτῶν δυνάμεως ἐπὶ προφάσει φιλανϑιρωπίας" φυλάτ- 

τεσϑαί τε συνεβούλευον καὶ μὴ προσέχειν τοῖς λόγοις 

αὐτοῦ. μὴ καὶ σφαλεὶς ἀπαρηγορήτῳ συμφορᾷ περιπέσῃ. 

(1195 ταῦτ᾽ οὖν δόξας πιϑανώτερα λέγειν τοὺς ἄρχον- 

5 τας ἢ τἀληϑὲς εἶχεν, ὃ τῶν ᾿“μμανιτῶν βασιλεὺς "Avvàv 

τοὺς παρὰ τοῦ “]αυίδου πεμῳφϑέντας πρέσβεις χαλεπῶς 

περιύβρισε' ξυρήσας γὰρ αὐτῶν τὰ ἡμίση τῶν γενείων. 

καὶ τὰ ἡμίση τῶν ἱματίων περιτεμών. ἔργοις ἀπέλυσε 

κομίζοντας. οὐ λόγοις, τὰς ἀποκρίσεις. (1205 ἰδὼν δὲ 

τὸ ταῦϑ'᾽ ὃ τῶν Ἰσραηλιτῶν βασιλεὺς ἠγανάκτησε. καὶ 

δῆλος ἣν οὐ περιοψόμενος τὴν ὕβριν καὶ τὸν προπη- 

A«xiGuóv, ἀλλὰ πολεμήσων τοῖς ᾿“μμανίταις καὶ τιμω- 

ρίαν αὐτῶν τῆς παρανομίας τῆς εἰς τοὺς πρεσβευτὰς 

εἰσπραξόμενος τὸν βασιλέα. C121» συνέντες δὲ οἵ τ᾽ 

i5 ἀναγκαῖοι καὶ ἡγεμόνες ὅτι παρεσπονδήκασι καὶ δίκην 

ὑπὲρ τούτων ὀφείλουσι. προπαρασκευάζονται πρὸς τὸν 

πόλεμον" καὶ πέμψαντες πρὺς Σύρον τὸν τῶν Meco- 

ποταμιτῶν βασιλέα χίλια τάλαντα, σύμμαχον αὐτὸν ἐπὶ 

τούτῳ γενέσϑαι τῷ μισϑῷ παρεκάλεσαν 'καὶ Σουβάν. 
zo ἦσαν δὲ τοῖς βασιλεῦσι τούτοις πεζῶν δύο μυριάδες. 

προσεμισϑώσαντο δὲ καὶ τὸν ἐκ τῆς Μιχᾶς καλουμένης 

χώρας βασιλέα καὶ τέταρτον Ἴστωβον ὄνομα, καὶ τού- 

τους ἔχοντας μυρίους καὶ δισχιλίους ὁπλίτας. 

(1225) οὐ κατεπλάγη δὲ τὴν συμμαχίαν καὶ τὴν 3 

30 τῶν ᾿Δμμανιτῶν δύναμιν ὃ Δαυίδης. τῷ δὲ ϑεῷ πε- 
ποιϑὼς καὶ τῷ δικαίως αὐτοῖς &v9^ ὧν ὑβρίσϑη πολε- 

μεῖν μέλλειν. Ιώαβον τὸν ἀρχιστράτηγον. δοὺς αὐτῷ 

τῆς στρατιᾶς τὸ ἀκμαιότατον. ἐξ αὐτῆς ἔπεμψεν ἐπ᾽ 

αὐτούς. (1235 ὃ δὲ πρὸς τῇ μητροπόλει τῶν "Auucvi- 

3 τῶν ῬῬαβαϑᾷ κατεστρατοπεδεύσατο. τῶν δὲ πολεμίων 

$ 119 — 2 Reg. X 4; 1 Paral. XIX 4. 
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ἐξελϑόντων καὶ παραταξαμένων οὐχ ὁμοῦ, διχῇ δέ (τὸ 

μὲν γὰρ ἐπικουρικὸν ἐν τῷ πεδίῳ x«9' αὑτὸ ἐτάχϑη, 
τὸ δὲ τῶν ᾿Δμμανιτῶν στράτευμα πρὸς ταῖς πύλαις 

ἀντικρὺ τῶν Ἑβραίων), ἰδὼν τοῦτο Ἰώαβος ἀντιμηχα- 

νᾶται,. {1245 καὶ τοὺς μὲν ἀνδρειοτάτους ἐπιλεξάμενος 

ἀντιπαρατάττεται τῷ Σύρῳ καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ βασι- 

λεῦσι. τὸ δ᾽ ἄλλο παραδοὺς ᾿4βεσσαίῳ τἀδελφῷ τοῖς 

᾿“μμανίταις ἐκέλευσεν ἀντιπαρατάξασϑαι. εἰπών. ἂν 

τοὺς Σύρους ἴδῃ βιαζομένους αὐτὸν καὶ πλέον Óvva- 

μένους. μεταγαγόντα τὴν φάλαγγα βοηϑεῖν αὐτῷ" τὸ 

δ᾽ αὐτὸ τοῦτο ποιήσειν καὶ αὐτός, ἂν ὑπὸ τῶν ᾿άμμα- 

νιτῶν αὐτὸν καταπονούμενον ϑεάσηται. «120. προ- 
τρεψάμενος οὖν τὸν ἀδελφὸν καὶ παρακαλέσας εὐψύχως 

καὶ μετὰ προϑυμίας ἀνδρόσιν αἰσχύνην φοβουμένοις 

πρεπούσης ἀγωνίσασθαι, τὸν μὲν ἀπέλυσε τοῖς "4uua- 

νίταις μαχησόμενον. αὐτὸς δὲ τοῖς Σύροις συνέβαλε. 

(1265 καὶ πρὸς ὀλίγον ἀντισχόντων αὐτῷ καρτερῶς, 

πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινεν ἸΙώαβος, ἅπαντας δ᾽ 

ἠνάγκασεν εἰς φυγὴν τραπῆναι. τοῦτ᾽ ἰδόντες οἵ Au-. 

μανῖται. καὶ δείσαντες τὸν ᾿Αβεσσαῖον καὶ τὴν μετ᾽ 

αὐτοῦ στρατιάν. οὐκ ἔμειναν, ἀλλὰ μιμησάμενοι τοὺς 

συμμάχους εἰς τὴν πόλιν ἔφυγον. κρατήσας οὖν τῶν 

πολεμίων ὃ ᾿Ιώαβος εἰς Ιεροσόλυμα πρὸς τὸν βασιλέα 

λαμπρῶς ὑπέστρεψε. 

(1217) τοῦτο τὸ πταῖσμα τοὺς ᾿“μμανίτας οὐκ ἔπει- 

σεν ἠρεμεῖν, οὐδὲ μαϑόντας τοὺς χρείττονας ἡσυχίαν 

ἄγειν, ἀλλὰ πέμψαντες πρὸς Χαλαμὰν τὸν τῶν πέραν 

Εὐφράτου Σύρων βασιλέα, μισϑοῦνται τοῦτον ἐπὶ συμ- 

μαχίᾳ, ἔχοντα μὲν ἀρχιστράτηγον Σάβεκον., πεζῶν δὲ 

μυριάδας ὀκτὼ καὶ ἱππέων μυρίους. (128) γνοὺς δ᾽ 

8124 — 2 Reg. X 9; 1 Paral. XIX 10. 
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ὁ τῶν Ἑβραίων βασιλεὺς πάλιν ἐπ᾽’ αὐτὸν τοὺς 4u- 
μανίτας τοσαύτην δύναμιν συνηϑροικότας. οὐκέτι διὰ 

στρατηγῶν αὐτοῖς πολεμεῖν ἔκρινεν. ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺν 

ἁπάσῃ τῇ δυνάμει διαβὰς τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν καὶ 
5 ὑπαντήσας αὐτοῖς. συνάψας εἰς μάχην ἐνίκησε. καὶ 

ἀναιρεῖ μὲν αὐτῶν πεξῶν μὲν εἰς τέτταρας μυριάδας 

ἱππέων δ᾽ εἰς ἑπτακισχιλίους, ἔτρωσε δὲ καὶ τὸν στρα- 

τηγὸν τοῦ Χαλαμᾶ Σάβεκον, ὃς ἐκ τῆς πληγῆς ἀπέ- 

ϑανεν. (129» οἵ δὲ Μεσοποταμῖται. τοιούτου γενομένου 

1 roD τέλους τῆς μάχης. αὑτοὺς Ζαυίδῃ παρέδοσαν καὶ 

δῶρα ἔπεμψαν αὐτῷ. καὶ ὃ μὲν ὥρᾳ χειμῶνος ἀνέ- 

στρεψεν εἰς Ιεροσόλυμα, ἀρχομένου δὲ τοῦ ἔαρος ἔπεμψε 

τὸν ἀρχιστράτηγον ᾿Ιώαβον πολεμήσοντα τοῖς ᾿μμανί- 

ταις. ὃ δὲ τήν τε γῆν ἅπασαν αὐτῶν ἐπερχόμενος 

τὸ διέφϑειρε, καὶ αὐτοὺς εἰς τὴν μητρόπολιν συγκλείσας 

ἱῬΡαβαϑὰν ἐπολιόρκει. 

(1305 συνέπεσε δὲ καὶ Ζαυίδῃ πταῖσμα δεινόν, 

ὄντι φύσει δικαίῳ καὶ ϑεοσεβεῖ καὶ τοὺς πατρίους νό- 

μους ἰσχυρῶς φυλάττοντι. ϑεασάμενος γὰρ δείλης 

30 ὀψίας ἀπὸ τοῦ τέγους τῶν βασιλείων ἐφ᾽ ᾧ περιπατεῖν 

χατ᾽ ἐχεῖνο τῆς ὥρας ἦν ἔϑος, [εἶδε] γυναῖκα λουομέ- 
νὴν ἐν τῇ αὑτῆς οἰκίᾳ ψυχρῷ ὕδατι, καλλίστην τὸ εἶδος 

καὶ πασῶν διαφέρουσαν" ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἣν Βεερσαβή᾽" 

ἡττᾶται τοῦ κάλλους τῆς γυναικός, καὶ τῆς ἐπιϑυμίας 

3; κρατεῖν οὐ δυνάμενος. μεταπεμψάμενος αὐτὴν συνέρ- 

χεται. «191. γενομένης δ᾽ ἐγκύου τῆς γυναικὸς καὶ 

πεμψάσης πρὺς τὸν βασιλέα, ὅπως τῷ ἁμαρτήματι σκέ- 

ψηταί τινὰ τοῦ λαϑεῖν ὁδόν (ἀποθανεῖν γὰρ αὐτὴν 

κατὰ τοὺς πατρίους καϑήκειν νόμους μεμοιχευμένην). 

30 μετακαλεῖται τὸν Ἰωάβου μὲν ὁπλοφόρον ἐκ τῆς πολιορ- 

$1928 — 2 Reg. X 17. 
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xí«g, ἄνδρα δὲ τῆς γυναικός, Οὐρίαν ὄνομα, καὶ παρα- 

γενόμενον περί τὲ τῆς στρατιᾶς καὶ τῆς πολιορκίας 

ἀνέκρινε. (1825 λέγοντος δὲ πάντα κατὰ νοῦν αὐτοῖς 

χεχωρηκέναν τὰ πράγματα, βαστάσας ἐκ τοῦ δείπνου 

μέρη προσδίδωσιν αὐτῷ, καὶ κελεύει πρὸς τὴν γυναῖκα 5 

ἀπελϑόντα ἀναπαύσασϑαν σὺν αὐτῇ. ὃ δ᾽ Οὐρίας 

τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησε, παρεκοιμήϑη δὲ τῷ βασιλεῖ 

σὺν τοῖς ἄλλοις ὁπλοφόροις. (133) ὡς ὃὲ γνοὺς τοῦϑ᾽ 

ὁ βασιλεὺς ἀνέκρινεν αὐτὸν ὅ τι μὴ πρὺς αὑτὸν εἰς 

τὴν οἰκίαν ἔλϑοι μηδὲ πρὸς τὴν γυναῖκα διὰ τοσούτου 

χρόνου, πάντων ἀνθρώπων ταύτην ἐχόντων τὴν φύσιν. 

ὅταν ἔλθωσιν ἐξ ἀποδημίας. οὐκ εἶναι δίκαιον εἶπε 

τῶν συστρατιωτῶν αὐτοῦ καὶ τοῦ στρατηγοῦ χαμαὶ 

κοιμωμένων ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ τῇ τῶν πολεμίων 

χώρᾳ μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτὸν ἀναπαύεσθαι καὶ τρυφᾶν. ul 

(1945 ταῦτ᾽ εἰπόντα μεῖναι τὴν ἡμέραν ἐκείνην προσ- 

ἕταξεν αὐτόϑι. ὡς εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἀπολύσων αὐτὸν 

πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον. κληϑεὶς δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως Οὐρίας καὶ μέχρι μέϑης προελϑὼν ἐν 

τῷ πότῳ. δεξιουμένου τοῦ βασιλέως αὐτὸν ἐπίτηδες ταῖς 9 

προπόσεσιν, οὐδὲν ἧττον πάλιν πρὸ τῶν τοῦ βασιλέως 

ϑυρῶν ἐκοιμήϑη. μηδεμίαν λαβὼν τῆς γυναικὸς ἐπι- 

ϑυμίαν. (1355 ἐπὶ τούτῳ δὲ δυσανασχετήσας ὃ βασι- 

λεὺς ἔγραψε τῷ ᾿Ιωάβῳ. κολάσαι προστάττων τὸν Οὐρίαν" 

ἁμαρτεῖν γὰρ αὐτὸν ἐδήλου. καὶ τὸν τρόπον τῆς τιμω- 

ρίας. ἵνα μὴ γένηται καταφανὴς αὐτὸς τοῦτο βουληϑείς, 

ὑπέϑετο. {1905 κατὰ γὰρ τὸ δυσμαχώτατον αὐτὸν ἐχέ- 

λευσε μέρος τῶν πολεμίων τάξαι, καὶ xc9' ὃ κινδυ- 

νεύσει μαχόμενος ἀπολειφϑεὶς μόνος" τοὺς γὰρ συμπαρα- 

στάτας ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆς μάχης γενομένης ἐκέλευσε. 3 
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ταῦτα γράψας καὶ σημηνάμενος τῇ αὑτοῦ σφραγῖδι, 

τὴν ἐπιστολὴν ἔδωκεν Οὐρίᾳ κομίσαι πρὸς ᾿Ιώαβον. 

4131» δεξάμενος δὲ τὰ γράμματα "Tócfog καὶ τὴν τοῦ 
βασιλέως προαίρεσιν ἀναγνούς. x«0' Ov ἤδει τόπον 

e τοὺς πολεμίους αὑτῷ χαλεποὺς γενομένους, x«r& τοῦτον 

ἔστησε τὸν Οὐρίαν. δοὺς αὐτῷ τινὰς τῶν ἀρίστων τῆς 

στρατιᾶς" αὐτὸς δ᾽ ἁπάσῃ τῇ δυνάμει προσεπιβοηϑήσειν 

ἔφησεν. εἰ δυνηϑεῖεν ἀνατρέψαντές τι τοῦ τείχους 

εἰσελϑεῖν εἰς τὴν πόλιν. 4138» ὄντα δ᾽ αὐτὸν γεν- 

τὸ ναῖον στρατιώτην καὶ δόξαν ἔχοντα παρά τὲ τῷ βασιλεῖ 

καὶ πᾶσι τοῖς ὁμοφύλοις ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ, χαίρειν τοῖς 
μεγάλοις πόνοις ἀλλὰ μὴ προσαγανακχτεῖν ἠξίου. τοῦ 

δ᾽ Οὐρία προϑύμως ὑποστάντος τοὔργον, τοῖς μετ᾽ 

αὐτοῦ παραταττομένοις ἰδίᾳ καταλιπεῖν, ὅταν ἐξορμή- 
15 σαντας ἴδωσι τοὺς πολεμίους, ἐδήλωσεν. «139» προσ- 

βαλόντων οὖν τῇ πόλει τῶν Ἑβραίων. δείσαντες οἵ 

Ἀμμανῖται μὴ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν τόπον, x«9" ὃν Οὐρίαν 

συνέβαινε τετάχϑαι. φϑάσαντες ἀναβῶσιν οἱ πολέμιοι. 

προστησάμενοι τοὺς ἀνδρειοτάτους αὑτῶν καὶ τὴν 

30 πύλην ἀνοίξαντες αἰφνιδίως καὶ μετὰ ῥύμης καὶ δρό- 

uov πολλοῦ τοῖς ἐχϑροῖς ἐπεξῆλθον. 4140» ἰδόντες 

δ᾽ αὐτοὺς οἱ σὺν τῷ Οὐρίᾳ πάντες ἀνεχώρησαν ὀπίσω. 

καϑὼς Ἰώαβος αὐτοῖς προεῖπεν. αἰσχυνϑεὶς δ᾽ Οὐρίας 

φυγεῖν καὶ τὴν τάξιν καταλιπεῖν ὑπέμεινε τοὺς πολε- 

35 μίους, καὶ τὴν δομὴν αὐτῶν ἐχδεξάμενος ἀναιρεῖ μὲν οὐκ 

ὀλίγους. κυκλωϑεὶς δὲ καὶ ληφϑεὶς ἐν μέσῳ τελευτᾷ" 

ἅμα δ᾽ αὐτῷ τινὲς καὶ ἄλλοι συγκατέπεσον τῶν ἑταίρων. 
(141) τούτων οὕτω γενομένων ἔπεμψεν ἀγγέλους 

ἸΙώαβος πρὺς τὸν βασιλέα. λέγειν ἐντειλάμενος αὐτοῖς 

30 ὡς σπουδιάσειε μὲν ταχέως ἑλεῖν τὴν πόλιν. προσβαλὼν 

8137 — 5 Reg. XI 16. 
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δὲ τῷ τείχει x«l πολλοὺς ἀπολέσας ἀναχωρῆσαι βια- 
σϑείη" προστιϑέναι δὲ τούτοις. ἂν ὀργιζόμενον ἐπ᾽ 

αὐτοῖς βλέπωσι. καὶ τὸν Οὐρία ϑάνατον. {1425 τοῦ 

δὲ βασιλέως ἀκούσαντος ταῦτα παρὰ τῶν ἀγγέλων καὶ 
δυσφοροῦντος. φάσκοντος ἁμαρτεῖν αὐτοὺς τῷ τείχει 5 

προσβαλόντας. δέον ὑπονόμοις καὶ μηχανήμασιν ἑλεῖν 

πειρᾶσϑαι τὴν πόλιν. καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντας παράδειγμα 

τὸν Γεδεῶνος υἱὸν "Afwu£Asyov, ὃς ἐπεὶ τὸν ἐν Θήβαις 

πύργον ἑλεῖν ἐβούλετο βία. βληϑεὶς ὑπὸ πρεσβύτιδος 
πέτρῳ κατέπεσε χαὶ ἀνδρειότατος ὧν διὰ τὸ δυσχερὲς 10 

τῆς ἐπιβολῆς αἰσχρῶς ἀπέϑανεν. (1485 οὗ μνημο- 
νεύοντας ἔδει μὴ προσιέναι τῷ τείχει τῶν πολεμίων" 

ἄριστον γὰρ ἁπάντων τῶν ἐν πολέμῳ πραχϑέντων 

x«i καλῶς καὶ ὡς ἑτέρως ἐν τοῖς αὐτοῖς κινδύνοις 

μνήμην ἔχειν. ὡς τὰ μὲν μιμεῖσϑαι τὰ δὲ φυλάττε- 15 
σϑαι. (1445 ἐπεὶ δ᾽ οὕτως ἔχοντι καὶ τὸν Οὐρία 

ϑάνατον ἐδήλωσεν ὁ ἄγγελος. παύεται μὲν τῆς ὀργῆς. 

Ἰωάβῳ δ᾽ ἐκέλευσεν ἀπελθόντα λέγειν ἀνθρώπινον 
εἶναι τὸ συμβεβηκός, καὶ τὰ τοῦ πολέμου φύσιν ἔχειν 

τοιαύτην ὥστε ποτὲ μὲν τοῖς ἐναντίοις εὖ πράττειν 30 

συμβαίνειν κατ᾽ αὐτὸν ποτὲ δὲ τοῖς ἑτέροις, (1405 τοῦ 

λοιποῦ μέντοι γε προνοεῖν τῆς πολιορκίας, ὕπως μηδὲν 

ἔτι πταίσωσι κατ᾽ αὐτήν. ἀλλὰ χώμασι x«l μηχαναῖς 

ἐχπολιορκήσαντας καὶ παραστησαμένους τὴν μὲν πόλιν 

κατασκάψαι. πάντας δ᾽ ἀπολέσαι τοὺς ἐν αὐτῇ. καὶ 35 

ὃ μὲν ἄγγελος τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐντεταλμένα κο- 

μίξων πρὸς Tócfov ἠπείγετο. (146» ἡ δὲ τοῦ Οὐρία 

γυνὴ Βεερσαβὴ τὸν ϑάνατον τἀνδρὸς πυϑομένη ἐπὶ 

συχνὰς αὐτὸν ἡμέρας ἐπένϑησε᾽ παυσαμένην δὲ τῆς 

λύπης καὶ τῶν ἐπ᾽ Οὐρίᾳ δακρύων. ὃ βασιλεὺς εὐ- 30 
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ϑὺς ἄγεται γυναῖκα, καὶ παῖς ἄρρην ἐξ αὐτῆς αὐτῷ 

γίνεται. 

{1410 τοῦτον οὐχ ἡδέως ἐπεῖδεν 6 ϑεὸς τὸν γάμον, 

ἀλλὰ δι᾿ ὀργῆς ἔχων τὸν ΖΙαυίδην. τῷ προφήτῃ Na- 

ϑάνᾳ φανεὶς κατὰ τοὺς ὕπνους ἐμέμφετο τὸν βασιλέα. 

ó δὲ Ναϑάνας ἀστεῖος ὧν καὶ συνετὸς ἀνήρ. λογισά- 

μενος ὡς οἱ βασιλεῖς, ὅταν εἰς ὀργὴν ἐμπέσωσι. ταύτῃ 

πλέον ἢ τῷ δικαίῳ νέμουσι. τὰς μὲν παρὰ τοῦ ϑεοῦ 
γεγενημένας ἀπειλὰς ἡσυχάζειν ἔκρινεν, ἄλλους δὲ λό- 

τὸ γους χρηστοὺς πρὸς αὐτὸν διεξῆλθε. καὶ δὴ τοιοῦτόν 

τινα τρόπον. περὶ οὗ καὶ τί φρονεῖ ποιῆσαι σαφὲς 

αὐτῷ παρεκάλει. {1485 'δύο᾽ γὰρ ἔφησεν “ἄνδρες τὴν 

αὐτὴν κατῴκουν πόλιν, ὧν ὃ μὲν πλούσιος ἦν καὶ πολ- 

λὰς εἶχεν ἀγέλας ὑποξυγίων τε καὶ ϑρεμμάτων καὶ 

15 βοῶν. τῷ πένητι δ᾽ ἀμνὰς ὑπῆρχε μία. {1495 ταύτην 

μετὰ τῶν τέκνων αὐτὸς ἀνέτρεφε. συνδατούμενος αὐτῇ 
τὰ σιτία. καὶ φιλοστοργίᾳ πρὸς αὐτὴν χρώμενος jj τις 

ἂν χρήσαιτο καὶ πρὸς ϑυγατέρα. ξένου δ᾽ ἐπελϑόντος 

τῷ πλουσίῳ. τῶν μὲν ἰδίων οὐδὲν ἐκεῖνος βοσκημάτων 

30 ἠξίωσε καταϑύσας εὐωχῆσαι τὸν φίλον, πέμψας δὲ τὴν 

ἀμνάδα τοῦ πένητος ἀπέσπασε. καὶ ταύτην παρασκευ- 

ἄσας εἱστίασε τὸν ξένον. 150» σφόδρα δ᾽ ἐλύπησεν 

ὃ λόγος οὗτος τὸν βασιλέα. καὶ πονηρὸν πρὺς τὸν 

Ναϑάναν τὸν ἄνϑρωπον ἐκεῖνον. ὃς δὴ τοῦτο τοὔργον 

85 ἐτόλμησεν. ἀπεφήνατο. καὶ τετραπλὴν ἀποτῖσαι τὴν 

ἀμνάδα δίκαιον εἶναι. καὶ πρὸς τούτῳ ϑανάτῳ κολα- 

σϑῆναι. Ναϑάνας δ᾽ ὑποτυχὼν αὐτὸν ἔλεγεν ἐκεῖνον 

εἶναι τὸν ἄξιον ταῦτα παϑεῖν. ὑφ᾽ αὑτοῦ κεχριμένον 

τολμήσαντα μέγα καὶ δεινὸν ἔργον. (1515 ἀνεκάλυπτε 

80 δ᾽ αὐτῷ καὶ παρεγύμνου τὴν ὀργὴν τοῦ ϑεοῦ. ποιήσαν. 
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τος uiv αὐτὸν βασιλέα πάσης τῆς Ἑβραίων δυνάμεως 

καὶ τῶν ἐν κύκλῳ πάντων ἐϑνῶν πολλῶν καὶ μεγάλων 
, ΄- , 3 kJ * , 2 M , 

κύριον, ῥυσαμένου δ᾽ ἔτι πρὸ τούτων ἐκ τῶν Σαούλου 

χειρῶν, δόντος δ᾽ αὐτῷ καὶ γυναῖκας ἃς δικαίως καὶ 

νομίμως ἠγάγετο, καταφρονηθέντος δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 

ἀσεβηϑέντος, ὃς ἀλλοτρίαν τε γήμας ἔχοι γυναῖκα καὶ 

τὸν ἄνδρ᾽ αὐτῆς ἀποκτείνειεν ἐχδοὺς τοῖς πολεμίοις. 

(1525 δώσειν οὖν αὐτὸν ἀντὶ τούτων δίκας τῷ OQ, 
καὶ βιασϑήσεσϑαι μὲν αὐτοῦ τὰς γυναῖκας ὑφ᾽ ἑνὸς 
τῶν παίδων, ἐπιβουλευϑήσεσϑαι δὲ καὶ αὐτὸν ὑπ᾽ ἐκεί. 

vov, καὶ τὸν ἁμάρτημα χρύφα τοῦτο δράσαντα φανερὰν 

τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ δίκην ὑφέξειν. τεϑνήξεσθϑαι δὲ καὶ τὸν 

παῖδά σοι παραχρῆμα τὸν ἐξ αὐτῆς γεγεννημένον. (1535 
, ἊΣ ον , - , ' s 

ταραχϑέντος δ᾽ ἐπὶ τούτοις τοῦ βασιλέως καὶ συγχυ- 

ϑέντος ἱκανῶς, καὶ μετὰ δακρύων καὶ λύπης ἀσεβῆσαι 

λέγοντος, (ἦν γὰρ ὁμολογουμένως ϑεοσεβὴς καὶ μηδὲν 
e ^ er ἯΙ P! , ^ ^ ^ M » ^ ἁμαρτὼν ὅλως περὶ τὸν βίον ἢ τὰ περὶ τὴν Οὐρία 

γυναῖκα) ὥκτειρεν ὃ ϑεός, καὶ διαλλάττεται, φυλάξειν 

I2 

- 5 

αὐτῷ καὶ τὴν ζωὴν καὶ τὴν βασιλείαν ἐπαγγειλάμενος" 

μετανοοῦντι γὰρ περὶ γεγενημένων οὐκέτι χαλεπῶς ἔχειν : 

ἔφασκε. 

καὶ Ναϑάνας μὲν ταῦτα τῷ βασιλεῖ προφητεύσας 
οἴκαδ᾽ ἐπανῆλθε" (154) τῷ δ᾽ ἐκ τῆς Οὐρία γυναικὸς 

γενομένῳ παιδὶ “]΄αυίδῃ νόσον ἐνσκήπτει χαλεπὴν τὸ 

ϑεῖον, ἐφ᾽ ἧ δυσφορῶν ὁ βασιλεὺς τροφὴν μὲν ἐφ᾽ 

ἡμέρας ἑπτά, καίτοι γ᾽ ἀναγκαζόντων τῶν οἰκείων, οὐ 

προσηνέγκατο, μέλαιναν δὲ περιϑέμενος ἐσϑῆτα πεσὼν 
ἐπὶ σάκκου κατὰ γῆς ἔκειτο. τὸν ϑεὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ 

παιδὸς ἱκετεύων σωτηρίας" σφόδρα γὰρ ἔστεργεν αὐτοῦ 

τὴν μητέρα. 155» τῇ δ᾽ ἑβδόμῃ τῶν ἡμερῶν τελευ- 
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τήσαντος τοῦ παιδός. οὐκ ἐτόλμων τῷ βασιλεῖ τοῦτο 

μηνύειν οἵ ϑεράποντες, λογιζόμενοι μὴ γνοὺς ἔτι μᾶλ- 

λον ἀπόσχηται καὶ τροφῆς καὶ τῆς ἄλλης ἐπιμελείας, 
ὡς ἂν ἐπὶ πένϑει τέκνου τετελευτηκότος, ὑπότε καὶ νο- 

σοῦντος οὕτως ὑπὸ τῆς λύπης αὑτὸν ἐκάκου. 150» 

ταραττομένων δ᾽ αἰσϑόμενος τῶν οἰκετῶν ὃ βασιλεὺς 

xal ταῦτα πασχόντων ἃ μάλιστα συγκρύψαι τι ϑέλουσι 

συμβαίνει. συνεὶς ὅτι τέϑνηκεν ὃ παῖς. προσφωνήσας 

ἕνα τῶν οἰχετῶν καὶ μαϑὼν τἀληϑὲς ἀνίσταται. καὶ 

σι 

1 e λουσάμενος καὶ λαβὼν ἐσθῆτα λευκὴν εἰς τὴν σκηνὴν 

τοῦ ϑεοῦ παραγίνεται" (101) καὶ κελεύσας δεῖπνον 
Ἐξ τὰ » Y QUEM X ? va 

αὑτῷ παραϑεῖναι. πολλὴν ἐπὶ τῷ παραλόβῳ, τοῖς τὲ 

συγγενέσι καὶ τοῖς οἰκέταις ἔκπληξιν παρέσχεν. ὅτι μη- 

δὲν τούτων ἐπὶ νοσοῦντι τῷ παιδὶ ποιήσας. πάνϑ' 
n ex ὁμοῦ τετελευτηκότος ἔπραττε. τήν v^ αἰτίαν, δεηϑέντες 

ἐπιτρέψαι πρῶτον αὐτοῖς πυϑέσϑαι. παρεκάλουν εἰπεῖν 

τῶν γεγενημένων. «158» ὃ δ᾽ ἀμαϑεῖς εἰπὼν αὐτούς. 
ἐδίδασκεν ὡς ἔτι μὲν ζῶντος τοῦ παιδὸς ἔχων ἐλπίδα 

σωτηρίας αὐτοῦ δεόντως πάντ᾽ ἐποίει. τὸν ϑεὸν ἡγού- 

?) μένος. τούτοις εὐμενῆ χαταστήσειν. ἀποθανόντος δ᾽ 

οὐχέτι χρείαν εἶναι λύπης ματαίας. ταῦτ᾽ εἰπόντος 

ἐπήνεσαν τὴν σοφίαν καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ βασιλέως. 

συνελϑὼν δὲ τῇ γυναικὶ Βεερσαβῇ ἔγκυον αὐτὴν ἐποίησε. 

καὶ γενόμενον ἄρρεν παιδίον Σολομῶνα προσηγύρευ- 

3; Gev, οὕτω Ναϑάνα τοῦ προφήτου χελεύσαντοο. 

(1595 Ἰώαβος δὲ τῇ πολιορκίᾳ τοὺς ᾿Δἀμμανίτας 
ἰσχυρῶς ἐκάκου, τῶν 9" ὑδάτων αὐτοὺς ἀποτεμνόμενος 

καὶ τῆς τῶν ἄλλων εὐπορίας. ὡς πάνυ ταλαιπωρεῖν 

ἐνδείᾳ ποτοῦ καὶ τροφῆς" ἐξ ὀλίγου γὰρ φρέατος ἠρύ- 

30 τοντο. καὶ τούτου τεταμιευμένου. ὡς μὴ τελέως αὐτοὺς 
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ἐπιλιπεῖν τὴν πηγὴν δαψιλέστερον χρωμένους. (1605 

γράφει δὴ τῷ βασιλεῖ ταῦτα δηλῶν, καὶ παρακαλῶν 

αὐτὸν ἐπὶ τὴν αἵρεσιν τῆς πόλεως ἐλϑεῖν, ἵνα τὴν 

ψίκην αὐτὸς ἐπιγραφῇ. ταῦτ᾽ ᾿ἸΙωάβου γράψαντος, ἀπο- 

δεξάμενος αὐτὸν τῆς εὐνοίας καὶ τῆς πίστεως ὃ βασι- 

λεύς. παραλαβὼν τὴν σὺν αὐτῷ δύναμιν ἧκεν ἐπὶ τὴν 

τῆς Ῥαβαϑᾶς πόρϑησιν., καὶ κατὰ χράτος ἑλὼν διαρ- 

πάσαι τοῖς στρατιώταις ἐφῆκεν. «101. αὐτὸς δὲ τὸν 

τοῦ βασιλέως τῶν ᾿Δμμανιτῶν λαμβάνει στέφανον, ἕλ- 
κοντὰ χρυσοῦ τάλαντον, καὶ πολυτελῆ λίϑον ἔχοντα ἐν 

μέσῳ σαρδόνυχα. ἐφόρει δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
διὰ παντὸς “Ιαυίδης. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα σκῦλα λαμπρὰ 

καὶ πολύτιμα ηὗρεν ἐν τῇ πόλει, τοὺς δ᾽ ἄνδρας αἱ- 
κισάμενος διέφϑειρε. ταὐτὰ δὲ καὶ τὰς ἄλλας τῶν 

᾿Ἀμμανιτῶν πόλεις διέϑηκεν, ἑλὼν αὐτὰς κατὰ κράτος. 

(1625 ἀναστρέψαντος δ᾽ εἰς Ιεροσόλυμα τοῦ βασι- 

λέως. πταῖσμα αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐξ αἰτίας τοιαύτης 

καταλαμβάνει. ϑυγάτηρ ἦν αὐτῷ παρϑένος μὲν ἔτι, 

τὸ δὲ κάλλος εὐπρεπής. ὡς ἁπάσας ὑπερβάλλειν τὰς 

εὐμορφοτάτας γυναῖκας. Θαμάρα ὄνομα, τῆς δ᾽ αὐτῆς 

᾿“βεσαλώμῳ μητρὸς χκεκοινωνηκυῖα. {1055 ταύτης ὃ 

πρεσβύτατος τῶν “Ιαυίδου παίδων ᾿μνὼν ἐρασϑείς, 

ὡς ὑὔτε διὰ τὴν παρϑενίαν αὐτῆς οὔτε διὰ τὴν φυ- 

λακὴν τυχεῖν τῆς ἐπιϑυμίας ἐδύνατο, χαλεπῶς διέκειτο, 

καὶ τό τὲ σῶμα τῆς ὀδύνης αὐτὸν χατεσϑιούσης κατ- 

LGyvetvero καὶ τὴν χρόαν μετέβαλλεν. {1045 δῆλος δὲ 

ταῦτα πάσχων γίνεται Ιωνάϑῃ τινὶ συγγενεῖ καὶ φίλῳ" 
b Yt s; e 2 P , M YN , 

συνετὸς δ᾽ qv οὗτος ἐν τοῖς μάλιστα καὶ τὴν διάνοιαν 

ὀξύς. δρῶν οὖν xa9' ἑκάστην πρῴώαν τὸν ᾿“μνῶνα μὴ 
N ΄ E ῳ ΄ ^ » Jue p. " 

κατὰ φύσιν ἔχοντα τῷ σώματι. προσελϑὼν ἠρώτα φρά- 
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σαι τὴν αἰτίαν αὐτῷ, εἰκάξειν μέντοι γ᾽ αὐτὸς ἔλεγεν 

ἐξ ἐρωτικῆς οὕτως ἔχειν αὐτὸν ἐπιϑυμίας. (16055 τοῦ 

δ᾽ ᾿Ἱμνῶνος ὁμολογήσαντος τὸ πάϑος, ὅτι τῆς ἀδελφῆς 

ur 

5 εἰς τὸ περιγενέσϑαι τῶν εὐκταίων ὑπέϑετο. νόσον γὰρ 

ὑποχρίνασϑαι παρήνεσεν, ἐλϑόντα δὲ πρὺς αὐτὸν τὸν 

πατέρα πέμψαι τὴν ἀδελφὴν αὐτῷ διακονησομένην ἐκέ- 

λευσε παρακαλέσαι" δάω γὰρ ἔσεσϑαι καὶ ταχέως ἀπαλ- 

λαγήσεσϑαι τῆς νόσου τούτου γενομένου. (1665 χατα- 

10 πεσὼν οὖν 0 4uviv ἐπὶ τὴν κλίνην νοσεῖν προσεποιεῖτο 

κατὰ τὰς Ἰωνάϑου ὑποθήκας. παραγενομένου δὲ τοῦ 

πατρὸς καὶ σχεπτομένου πῶς ἔχοι, τὴν ἀδελφὴν ἐδεῖτο 

πέμψαι πρὸς αὐτόν: ὃ δ᾽ εὐθὺς ἐκέλευσεν ἀχϑῆναι. 

ἡκούσῃ δὲ προσέταξεν ἄρτους αὐτῷ ποιῆσαι τηγανι- 

τὸ στοὺς αὐτουργῷ γενομένῃ" προσοίσεσϑαι γὰρ ἥδιον ἐκ 

τῶν ἐχείνης χειρῶν. «161» ἣ δ᾽ ἐμβλέποντος τἀδελ- 

φοῦ φυράσασα ro ἄλευρον καὶ πλάσασα κολλυρίδας καὶ 

τηγανίσασα προσήνεγκεν αὐτῷ. ὃ δὲ τότε μὲν οὐκ 

ἐγεύσατο. προσέταξε δὲ τοῖς οἰχέταις παραιτήσασϑαι 

80 πάντας πρὸ τοῦ δωματίου" βούλεσθαι γὰρ ἀναπαύσα- 

σϑαι ϑορύβου καὶ ταραχῆς ἀπηλλαγμένος. «168» ὡς 
0t τὸ κελευσϑὲν ἐγένετο, τὴν ἀδελφὴν ἠξίωσεν εἰς τὸν 

ἐνδοτέρω οἶκον τὸ δεῖπνον αὐτῷ παρενεγκεῖν. ποιη- 

σάσης δὲ τοῦτο τῆς κόρης. λαβόμενος αὐτῆς συνελϑεῖν 

3» αὐτῷ πείϑειν ἐπειρᾶτο. ἀνακχραγοῦσα δ᾽ ἡ παῖς “ἀλλὰ 
μὴ σύ γε τοῦτο βιάσῃ μὲ. μηδ᾽ ἀσεβήσῃης᾽ εἶπεν, ᾿ἀδελφέ. 

τοὺς νόμους παραβὰς καὶ δεινῇ περιβαλὼν σαυτὸν 

αἰσχύνῃ" παῦσαι δ᾽ οὕτως ἀδίκου x«l μιαρᾶς ἐπιϑυ. 
μίας, ἐξ ἧς ὀνείδη καὶ κακοδοξίαν ὃ οἶκος ἡμῶν χερ- 

80 δανεῖ. «1095 συνεβούλευέ τὲ περὶ τούτου διαλεχϑῆναι 
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τῷ πατρί" συγχωρήσειν γὰρ ἐκεῖνον. ταῦτα δ᾽ ἔλεγε 

βουλομένη τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ τῆς ὀρέξεως πρὸς τὸ παρὸν 

διαφυγεῖν. ὃ δ᾽ οὐ πείϑεται. τῷ δ᾽ ἔρωτι καιόμε- 

vog καὶ τοῖς τοῦ πάϑους χέντροις μυωπιζόμενος βιάξε- 

ται τὴν ἀδελφήν. «110 μῖσος δ᾽ εὐθέως μετὰ τὴν 

κορείαν εἰσέρχεται τὸν ᾿“μνῶνα. καὶ προσλοιδορησά- 

μενος ἐκέλευσεν ἀναστᾶσαν ἀπιέναι. τῆς δὲ χείρω τὴν 
ὕβοιν καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀποκαλούσης, εἰ βιασάμενος αὐτὸς 

μηδ᾽ ἄχρι νυχτὸς ἐπιτρέπει μεῖναι. παραχρῆμα δ᾽ ἀπαλ- 

λάττεσϑαι κελεύει ἐν ἡμέρᾳ καὶ φωτί, ἵνα καὶ μάρτυσι 

τῆς αἰσχύνης περιπέσοι. προσέταξεν αὐτὴν ἐχβαλεῖν 

τῷ οἰκέτῃ. (111) ἣ δὲ περιαλγὴς ἐπὶ τῇ ὕβρει καὶ τῇ 

βίᾳ γενομένη, περιρρήξασα τὸν χιτωνίσκον (ἐφόρουν 
γὰρ «6 τῶν ἀρχαίων παρϑένοι χειριδωτοὺς ἄχρι τῶν 

σφυρῶν πρὸς τὸ μὴ βλέπεσθαι χιτῶνας) καὶ σποδὸν 
χαταχεαμένη τῆς κεφαλῆς, ἀπήει διὰ τῆς πόλεως μέσης 

βοῶσα καὶ ὀδυρομένη τὴν βίαν. C112» περιτυχὼν δ᾽ 

αὐτῇ ἁδελφὸς ᾿4βεσάλωμος ἀνέκρινε τίνος αὐτῇ δεινοῦ 

συμβάντος οὕτως ἔχει. κατειπούσης δ᾽ αὐτῆς πρὸς 

αὐτὸν τὴν ὕβριν, ἡσυχάζειν καὶ μετρίως φέρειν παρὴ- 

γόρει καὶ μὴ νομίζειν ὑβρίσϑαι φϑαρεῖσαν ὑπ᾽ ἀδελ- 

φοῦ. πεισϑεῖσ᾽ οὖν παύεται τῆς βοῆς καὶ τοῦ πρὸς 

πολλοὺς τὴν βίαν ἐχφέρειν. καὶ πολὺν χρόνον χηρεύουσα 
παρ᾽ ᾿4βεσαλώμῳ τἀδελφῷ διεκαρτέρησε. 

(1135 γνοὺς ὃὲ τοῦϑ᾽ ὁ πατὴρ “Ιαυίδης τοῖς μὲν 

πεπραγμένοις ἤχϑετο. φιλῶν δὲ τὸν ᾿“μνῶνα σφόδρα 

(πρεσβύτατος γὰρ ἦν υἱὸς αὐτῷ) μὴ λυπεῖν αὐτὸν 

ἠναγκάζετο. ὁ δ᾽ ᾿4βεσάλωμος. ἐμίσει γὰρ χαλεπῶς αὐ- 

τὸν x«l λανθάνων, καιρὸν εἰς ἄμυναν αὐτοῦ τῆς ἅμαρ- 

τίας ἐπιτήδειον παρεφύλαττεν. {1145 ἔτος δ᾽ ἤδη τοῖς 
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περὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ πταίσμασι διεληλύϑει δεύτε- 

ρον. καὶ μέλλων ἐπὶ τὴν τῶν ἰδίων κουρὰν ἐξιέναι 

ϑρεμμάτων εἰς Βελσεφῶν (πόλις δ᾽ ἐστὶν αὕτη τῆς 

᾿Εφραϊμίτιδος κληρουχίας) παρακαλεῖ τὸν πατέρα σὺν 

x«l τοῖς ἀδελφοῖς ἐλϑεῖν πρὸς αὑτὸν ἐφ᾽ ἑστίασιν. 

(1155 παραιτησαμένου δ᾽. ὡς μὴ βαρὺς αὐτῷ γένοιτο. 

τοὺς ἀδελφοὺς ἀποστεῖλαι παρεκάλεσε. πέμψαντος δὲ 

τοῖς ἰδίοις ἐκέλευσεν, ὁπηνίκ᾽ ἂν ἴδωσι τὸν ᾿μνῶνα 

μέϑῃ παρειμένον καὶ κάρῳ. νεύσαντος αὐτοῦ φονεῦσαι 

μηδένα φοβηϑέντας. «1416» ὡς δ᾽ ἐποίησαν τὸ προσ- : 

ταχϑέν., ἔκπληξις καὶ ταραχὴ τοὺς ἀδελφοὺς λαμβάνει. 

καὶ δείσαντες περὶ ἑαυτῶν ἐμπηδήσαντες τοῖς ἵπποις 

ἐφέροντο πρὸς τὸν πατέρα. φϑάσας δέ τις αὐτοὺς 

ἅπαντας ὑπ᾽ ᾿4βεσαλώμου πεφονεῦσϑαι τῷ πατρὶ προσ- 

ἤγγειλεν. «dl» ὃ δ᾽ ὡς ἐπὶ παισὶν ὁμοῦ τοσούτοις 

ἀπολωλόσι. καὶ τοῦϑ᾽ ὑπ᾽ ἀδελφοῦ. τῆς λύπης κἀπὶ 

τῷ κτεῖναι δοχοῦντι γενομένης πικρότερον, συναρπαγεὶς 

ὑπὸ τοῦ πάϑους οὔτε τὴν αἰτίαν ἀνέκρινεν. οὔτ᾽ ἄλλο 

τι μαϑεῖν. οἷον εἰκὸς τηλικούτου προσηγγελμένου κα- 

κοῦ χαὶ δι᾿ ὑπερβολὴν ἀπιστίαν ἔχοντος. περιέμεινεν, 

ἀλλὰ καταρρηξάμενος τὴν ἐσθῆτα καὶ ῥίψας αὑτὸν ἐπὶ 

τὴν γῆν ἔχειτο. πενθῶν τοὺς υἱοὺς ἅπαντας, καὶ τοὺς 

ἀποϑανεῖν δεδηλωμένους καὶ τὸν ἀνῃρηκότα. (1185 ὃ 

δὲ Σαμᾶᾷᾶ τἀδελφοῦ αὐτοῦ παῖς Ἰωνάϑης ἀνεῖναί τι τῆς 

λύπης παρεκάλει. καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων μὴ πιστεύειν 

ὡς τεϑνᾶσιν (οὐδὲ γὰρ αἰτίαν εὑρίσκειν ὑπολαμβάνειν), 
περὶ δ᾽ ᾿Δμνῶνος ἐξετάξειν ἔφη δεῖν: εἰχὸς γὰρ διὰ 
τὴν Θαμάρας ὕβριν ἀποτολμῆσαι τὸν ᾿“βεσάλωμον τὴν 

ἀναίρεσιν τὴν ἐκείνου. {1105 μεταξὺ δὲ κτύπος ἵπ- 

30 πῶν καὶ ϑόρυβος προσιόντων τινῶν αὐτοὺς ἐπέστρεψεν. 
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ἦσαν δ᾽ οἵ τοῦ βασιλέως παῖδες οἵ διαδράντες ἀπὸ 

τῆς ἑστιάσεως. ὑπαντᾷ δ᾽ αὐτοῖς ὃ πατὴρ ϑρηνοῦσι 

λυπούμενος, καὶ παρ᾽ ἐλπίδας ὁρῶν oUg ἠκηκόει μικρὸν 

ἔμπροσθεν ἀπολωλότας. «180» ἣν δὲ παρὰ πάντων 

δάκρυα καὶ στόνος, τῶν μὲν ὡς ἐπ᾽ ἀδελφῷ τετελευτη- 
κότι. τοῦ βασιλέως δ᾽ ὡς ἐπὶ παιδὶ χκατεσφαγμένῳ. 

φεύγει δ᾽ AfsocAcuog εἰς Γεϑσούραν πρὸς τὸν πάπ- 

πον τὸν πρὸς μητρός, δυναστεύοντα τῆς ἐχεῖ χώρας, 

καὶ τρισὶν ὅλοις ἔτεσι παρ᾽ αὐτῷ καταμένει. 
(1815 τοῦ δὲ “αυίδου προαίρεσιν ἔχοντος ἐπὶ τὸν 

υἱὸν ᾿βεσάλωμον πέμπειν, οὐκ ἐπὶ τιμωρίᾳ κατελευσό- 

μένον, ἀλλ᾽ ὅπως εἴη σὺν αὐτῷ (καὶ γὰρ τὰ τῆς ὀργῆς 

ὑπὸ τοῦ χρόνου λελωφήκει), πρὸς τοῦτο μᾶλλον αὐτὸν 

᾿Ἰώαβος ὃ ἀρχιστράτηγος παρώρμησε. {1835 γύναιον 

γάρ τι τὴν ἡλικίαν ἤδη προβεβηκὸς ἐποίησεν αὐτῷ 

προσελϑεῖν ἐν σχήματι πενϑίμῳ. ἣ παίδων ἐπὶ τῆς 

ἀγροικίας αὐτῇ διενεχϑέντων καὶ πρὺς φιλονικίαν τρα- 

πέντων. οὐδενὸς τοῦ καταπαῦσαι δυναμένου παραφα- 

νέντος, ἔλεγεν ὑπὸ θατέρου τὸν ἕτερον πληγέντα ἀπο- 

ϑανεῖν, (1835 ἠξίου τε, τῶν συγγενῶν ἐπὶ τὸν ἀνῃρηκότα 

ὡρμηκότων καὶ ζητούντων αὐτὸν ἀνελεῖν. χαρίσασϑαι 

τὴν σωτηρίαν αὐτῇ τοῦ παιδὸς καὶ μὴ τὰς ἐπιλοίπους 

τῆς γηρωχομίας αὐτὴν ἐλπίδας προσαφαιρεϑῆναι" τοῦτο 

δ᾽ αὐτῇ κωλύσαντα τοὺς βουλομένους ἀποκτεῖναι τὸν 

υἱὸν αὐτῆς παρέξειν. οὐ γὰρ ἀφέξειν ἐχείνους ἄλλῳ 
τινὶ τῆς σπουδῆς ἢ τῷ παρ᾽ αὐτοῦ φύβῳ. (184) τοῦ 

ὃὲ συγχατανεύσαντος οἷς τὸ γύναιον ἱκέτευσεν. ὑπο- 

λαβὼν πάλιν πρὸς τὸν βασιλέα 'χάρις μέν᾽ εἶπεν “ἤδη 
σου τῇ χρηστότητι κατοιχτείραντός μου τὸ γῆρας καὶ 

τὴν παρὰ μικρὸν ἀπαιδίαν, ἀλλ᾽ ἵνα βέβαια τὰ παρὰ 
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τῆς σῆς μοι ἦ φιλανϑρωπίας, τῷ σαυτοῦ παιδὶ πρῶτον 

καταλλάγηϑι καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ὀργὴν ἄφες. «185» 

πῶς γὰρ ἂν πεισϑείην ἐμοί σὲ ταύτην ἀληϑῶς δεδω- 

κέναι τὴν χάριν, αὐτοῦ Gov μέχρι νῦν ἐφ᾽ ὁμοίοις 

5 ἀπεχϑανομένου τῷ παιδί; τελέως δ᾽ ἂν ἀνόητον εἶναι 
τῷ παρὰ γνώμην ἀποϑανόντι σου υἱῷ ἄλλον προσϑεῖναι 

ἑχουσίως. «186» συνίησι δ᾽ ὃ βασιλεὺς ὑπόβλητον 

οὖσαν τὴν σκῆψιν ἐξ Ιωάβου καὶ τῆς τούτου σπουδῆς, 

χαὶ ἐπειδὴ παρὰ τῆς πρεσβύτιδος πυϑόμενος οὕτως ἔχον 

0 τἀληϑὲς ἔμαϑε, προσκαλεσάμενος τὸν ᾿Ιώαβον ἐπιτυχεῖν 

τε τοῦ προχειμένου κατὰ νοῦν ἔφασκχε καὶ τὸν ᾿4βεσά- 

Acuov ἄγειν ἐκέλευσεν" οὐ γὰρ ἔτι χαλεπῶς ἔχειν πρὸ 

αὐτόν, ἀλλ᾽ ἤδη τὴν ὀργὴν καὶ τὸν ϑυμὸν ἀφεικέναι. 

(1875 0 0i προσκυνήσας τὸν βασιλέα καὶ τοὺς λόγους 

8 ἀσπασάμενος ἐξώρμησεν εἰς τὴν Γεϑσούραν παραυτίκα, 

xci τὸν ᾿4βεσάλωμον παραλαβὼν ἧκεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 

(1885 προύπεμψε δ᾽ ἔμπροσϑεν ὃ βασιλεὺς πρὸς 

τὸν υἱὸν ὡς ἤκουσε παραγενόμενον, καὶ πρὺς ἑαυτὸν 

ἐκέλευσε χωρεῖν. οὔπω γὰρ οὕτως ἔχειν ὥστ᾽ εὐϑὺς 

ἰδεῖν κατελϑόντα. καὶ ὃ μέν, τοῦτο τοῦ πατρὺς κελεύ- 

σαντος. ἐξέκλινε τὴν ὄψιν αὐτοῦ καὶ διετέλει τῆς παρὰ 

τῶν οἰκείων ϑεραπείας τυγχάνων. {1805 οὐκ ἐπεβέ- 
βλαπτὸο δ᾽ εἰς τὸ κάλλος ὑπό τε τῆς λύπης καὶ τοῦ 

μὴ τυγχάνειν τῆς προσηχούσης ἐπιμελείας υἱῷ βασι- 

ὅ λέως. ἀλλ᾽ ἔτι ἐξεῖχε καὶ διέπρεπε πάντων τῷ τ᾽ εἴδει 

χαὶ τῷ μεγέϑει τοῦ σώματος. x«l τοὺς ἐν πολλῇ τρυφῇ 

διαιτωμένους ὑπερέβαλλε. τοσοῦτο μέντοι γ᾽ ἦν τὸ 

βάϑος τῆς κόμης αὐτῷ ὡς μόλις αὐτὴν ἡμέραις ἀπο- 

κείρειν OÓxvO, σταϑμὸν ἕλκουσαν σίκλους διακοσίους" 

Ὁ οὗτοι δ᾽ εἰσὶ πέντε uv«i. (1905 διέτριψε μέντοι γ᾽ 
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ἐν τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ἔτη δύο, τριῶν uiv ἀρρένων πα- 

τὴρ γενόμενος, μιᾶς δὲ ϑυγατρός. τὴν μορφὴν ἀρίστης, 

ἣν ὁ Σολομῶνος υἱὸς Poflóuuoe ὕστερον λαμβάνει. καὶ 

γίνεται παιδίον ἐξ αὐτῆς. ᾿Αβίας ὄνομα. «1915 πέμ- 
ψας δ᾽ ὁ᾿᾿“βεσάλωμος πρὸς Ἰώαβον ἐδεῖτ᾽ αὐτοῦ τελέως 

χκαταπράῦναι τὸν πατέρα. χαὶ δεηϑῆναι ὅπως αὐτῷ 

συγχωρήσῃ πρὸς αὐτὸν ἐλϑόντι ϑεάσασϑαί τε καὶ προσ- 

οἱ, 

εἰπεῖν. καταμελήσαντος δ᾽ Todfov, τῶν ἰδίων τινὰς 
9 ΄ M ^ 3 - , 2 , 

ἀποστείλας τὴν ὁμοροῦσαν αὐτῷ χώραν ἐπυρπύόλησεν. 
π 
0 Ói τὸ πραχϑὲν μαϑὼν ἧκε πρὸς τὸν ᾿4βεσάλωμον, 
2 M 2 2 LA M M , , δ, 09 

ἐγκαλῶν v αὐτῷ καὶ τὴν αἰτίαν πυνθανόμενος. (1925 

- 

ὃ δὲ ᾿στρατήγημα τοῦτ᾽ εἶπεν “ηὗρον ἀγαγεῖν σε πρὸς 
ἡμᾶς δυνάμενον ἀμελοῦντα τῶν ἐντολῶν. ἃς ἵνα uot 

τὸν πατέρα διαλλάξῃς ἐποιούμην. καὶ δὴ δέομαί σου 

παρόντος ἡμερῶσαί μοι τὸν γεγεννηκότα, ὡς ἔγωγε τἱ 

δεινοτέραν τῆς φυγῆς κρίνω τὴν κάϑοδον. ἔτι τοῦ πα- 

τρὺς ἐν ὀργῇ διαμένοντος. (1935 πεισϑεὶς δ᾽ ὁ Ἰώαβος 

καὶ τὴν ἀνάγχην αὐτοῦ κατοιχτείρας ἐμεσίτευσε πρὸς 

τὸν βασιλέα. καὶ διαλεχϑεὶς περὶ τοῦ παιδὸς οὕτως 

αὐτὸν ἡδέως διατίϑησιν ὡς εὐθέως καλέσαι πρὸς αὖὗ- τϑ 

΄ - M D e ' Quo EA M τόν. τοῦ δὲ ῥίψαντος αὑτὸν ἐπὶ τοὔδαφος καὶ Gvy- 

γνώμην αἰτουμένου τῶν ἡμαρτημένων, ἀνίστησί vs καὶ 

τῶν γεγονότων ἀμνηστίαν ἐπαγγέλλεται. 

(1945 ὁ δ᾽ ᾿4βεσάλωμος. τοιούτων αὐτῷ τῶν παρὰ 
τοῦ πατρὺς καὶ βασιλέως ἀποβάντων, πολλοὺς μὲν ἵπ- 5 

2 5 ,^ , , ^ » ri , , 

πους ἐν ὀλίγῳ πάνυ χρόνῳ πολλὰ δ᾽ ἄρματα ἐκτήσατο, 

x«l ὁπλοφύροι περὶ αὐτὸν ἦσαν πεντήκοντα᾽ (1955 καϑ' 

ἑκάστην δ᾽ ἡμέραν ὕρϑριος πρὸς τὰ βασίλεια παρεγί- 

vero, x«l τοῖς ἐπὶ τὰς χρίσεις ἥκουσι καὶ ἐλαττουμένοις 

πρὸς ἡδονὴν ὁμιλῶν. ὡς παρὰ τὸ μὴ συμβούλους ἀγα- ι 
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ϑοὺς εἶναι τῷ πατρὶ τάχ᾽ αὐτῶν καὶ ἀδίκως éxrct- 
κότων περὶ τὴν κρίσιν. εὔνοιαν αὑτῷ παρὰ πάντων 

κατεσκεύαξε. λέγων ὡς αὐτὸς ἄν, εἰ ταύτην εἶχε τὴν 

ἐξουσίαν. πολλὴν αὐτοῖς ἐβράβευεν εὐνομίαν. 196» 
ὅ τούτοις δημαγωγῶν τὸ πλῆϑος. ὡς βεβαίαν ἔχειν ἤδη 

τὴν παρὰ τῶν ὄχλων εὔνοιαν ἐνόμιξε, μετὰ δὲ τὴν τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ καταλλαγὴν τεττάρων ἐτῶν ἤδη διεληλυ- 

ὥότων. ἐδεῖτο προσελϑὼν εἰς Χεβρῶνα συγχωρῆσαι 

πορευϑέντι ϑυσίαν ἀποδοῦναι τῷ ϑεῷ" φεύγων γὰρ 

τὸ τοῦτο εὔξασϑαι. τοῦ δὲ “Ιαυίδου τὴν ἀξίωσιν ἐφέντος 
πορεύεται. καὶ πολὺς ἐπισυνέρρευσεν ὄχλος. ἐπὶ πολ- 

λοὺς αὐτοῦ διαπέμψαντος. 

(1915 παρῆν δὲ καὶ ὃ Δαυίδου σύμβουλος ó ΓΕελ- 

μωναῖος ᾿Αχιτόφελος. καὶ διακόσιοί τινες ἐξ αὐτῶν 

15 Ἱεροσολύμων. οὐκ εἰδότες μὲν τὴν ἐπιχείρησιν, ὡς δ᾽ 
ἐπὶ ϑυσίαν μετεσταλμένοι. καὶ βασιλεὺς ὑπὸ πάντων 

ἀποδείκνυται. τοῦτο γενέσϑαι στρατηγήσας. 198» ὡς 

δ᾽ ἀπηγγέλη ταῦτα ΖΙαυίδῃ καὶ παρ᾽ ἐλπίδας αὐτῷ τὰ 

παρὰ τοῦ παιδὸς ἠκούσϑη. δείσας ἅμα καὶ τῆς ἀσεβείας 

30 x«l τῆς τόλμης αὐτὸν ϑαυμάσας, ὅτι μηδὲ τῆς ἐπὶ τοῖς 

ἡμαρτημένοις συγγνώμης ἐμνημόνευσεν. ἀλλ᾽ ἐχείνων 

πολὺ χείροσι καὶ παρανομωτέροις ἐπεβάλετο, βασιλείᾳ 

πρῶτον μὲν ὑπὸ ϑεοῦ οὐ δεδομένῃ, δεύτερον δ᾽ ἐπ᾽ 
ἀφαιρέσει τοῦ γεγεννηκότος. ἔγνω φεύγειν εἰς τὰ πέ- 

35 ραν τοῦ Ἰορδάνου. (1995 καὶ συγκαλέσας τῶν φίλων 

τοὺς ἐπιτηδειοτάτους, καὶ περὶ τῆς τοῦ παιδὸς ἀπο- 

νοίας κοινολογησάμενος αὐτοῖς. καὶ περὶ πάντων ἐπι- 

τρέψας κριτῇ τῷ ϑεῶ. καταλιπὼν τὰ βασίλεια φυλάτ- 

τειν δέκα παλλακίσιν, ἀπῆρεν ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων, τοῦ 

X T ἄλλου πλήϑους προϑύμως αὐτῷ συνεξορμήσαντος 
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καὶ τῶν ἑξακοσίων ὁπλιτῶν. οἵ καὶ τῆς πρώτης αὐτῷ 

φυγῆς ἐκοινώνουν, ὅτ᾽ ἔζη Σάουλος. «4200» τὸν δ᾽ 

᾿“βιάϑαρον καὶ Σάδωκον τοὺς ἀρχιερέας. συναπαίρειν 

αὐτῷ διεγνωκχότας. καὶ “ευίτας ἅπαντας μετὰ τῆς κι- 

βωτοῦ μένειν ἔπεισεν, ὡς τοῦ ϑεοῦ χαὶ μὴ μετακομιζο- 5 

μένης αὐτῆς ῥυσομένου. {3201} ἐνετείλατο δ᾽ ἕκαστα 

τῶν γινομένων λάϑραᾳ διαγγέλλειν αὐτῷ. πιστοὺς δ᾽ 

ἔσχε πρὸς πάντα διακόνους παῖδας ᾿Δἀχιμὰν μὲν Σα- 

δώχου Ἰωνάϑην δ᾽ ᾿Αβιαϑάρου. Εϑὶ δ᾽ ὃ Γιτϑαῖος 

συνεξώρμησεν αὐτῷ βιασάμενος τὴν τοῦ “Ιαυίδου βού- 10 

λησιν (μένειν γὰρ αὐτὸν ἀνέπειϑεν). καὶ διὰ τοῦτο 
μᾶλλον εὔνους αὐτῷ κατεφάνη. C202» ἀναβαίνοντος 

δ᾽ αὐτοῦ διὰ τοῦ Ἐλαιῶνος ὄρους γυμνοῖς τοῖς ποσί, 

καὶ πάντων σὺν αὐτῷ δαχρυόντων. ἀγγέλλεται καὶ ὃ 

᾿“χιτόφελος συνὼν τῷ ᾿“βεσαλώμῳ καὶ τὰ τούτου φρο- 15 
νῶν. ἐπέτεινε δ᾽ αὐτῷ τὸ λυπηρὸν τοῦτ᾽ ἀκουσϑεὲν, 

x«i τὸν ϑεὸν ἐπεκαλεῖτο δεόμενος ἀπαλλοτριῶσαι τὴν 

᾿Αβεσαλώμου διάνοιαν πρὸς τὸν "ywógsAov: ἐδεδίει 
γὰρ μὴ τἀναντία συμβουλεύων πείσειεν αὐτόν. ἀνὴρ, 

ὧν φρενήρης καὶ συνιδεῖν τὸ λυσιτελὲς ὀξύτατος. (203) 20 

γενόμενος δ᾽ ἐπὶ τῆς χορυφῆς τοῦ ὄρους ἀπεσκύπει 
τὴν πόλιν, καὶ μετὰ πολλῶν δαχρύων. ὡς ἂν βασιλείας 

ἐχπεσών, ηὔχετο τῷ ϑεῷῶ. συνήντησε δ᾽ αὐτῷ φίλος 

ἀνὴρ καὶ βέβαιος Χουσὶ ὄνομα. {2045 τοῦτον ὁρῶν 

τὴν ἐσϑῆτα κατερρηγμένον χαὶ τὴν χεφαλὴν σποδοῦ 25 

πλήρη xci ϑρηνοῦντα τὴν μεταβολὴν παρηγόρει καὶ 

παύσασϑαι τῆς λύπης παρεχάλει, καὶ τέλος ἱχέτευσεν 
ἀπελϑόντα πρὸς τὸν feocAcouov, ὡς τἀκείνου φρο- 

νοῦντα, τά τ᾽ ἀπόρρητα τῆς διανοίας αὐτοῦ κατανοεῖν 

καὶ ταῖς ᾿Αχιτοφέλου συμβουλίαις ἀντιπράττειν" οὐ γὰρ 80 
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τοσοῦτον ὠφελήσειν αὐτῷ συνερχόμενον ὅσον παρ᾽ 

ἐχείνῳ γενόμενον. x«l ὃ μὲν πεισϑεὶς τῷ “Ζ]αυίδῃ 
καταλιπὼν αὐτὸν ἧκεν εἰς Ἱεροσόλυμα. ἀφικνεῖται δ᾽ 

εἰς αὐτὰ μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ ᾿4“βεσάλωμος. 
(2055 ὀλίγον δὲ τῷ 4«víón προελϑόντι Σιβὰς ὃ 

τοῦ Μεμφιβόσϑου δοῦλος συνήντησεν. ὃν προνοησό- 

μενον ἀπεστάλκει τῶν κτήσεων ἃς δεδώρητο τῷ lová- 

ϑου τοῦ Σαούλου παιδὸς υἱῷ. μετὰ ξεύγους ὄνων 

 χαταπεφορτισμένων τοῖς ἐπιτηδείοις. ἐξ ὧν ἐκέλευσε 

τὸ λαμβάνειν ὧν αὐτός τε καὶ οἵ σὺν αὐτῷ δέοιντο. (2065 

πυνϑανομένου δὲ ποῦ καταλέλοιπε τὸν Μεμφίβοσθϑον,. 

ἐν ᾿Ιεροσολύμοις ἔλεγε. προσδοκῶντα χειροτονηϑήσεσθϑαι 

βασιλέα διὰ τὴν ὑπάρχουσαν ταραχήν. εἰς μνήμην ὧν 

€ 

ηὐεργέτησεν αὐτοὺς Σάουλος. ἀγανακτήσας δ᾽ ἐπὶ τούτω. 

τὸ πάνϑ᾽ ὅσα τῷ Μεμφιβόσϑῳ παρεχώρησε Σιβᾷ χαρί- 

-— ξεται" πολὺ γὰρ δικαιότερον αὐτὸν ἐκείνου ταῦτ᾽ ἔχειν 

ἐπέγνωκε. 

καὶ ὃ uiv Σιβὰς περιχαρὴς ἦν. (9075 Ζαυΐδῃ δὲ 

γενομένῳ κατὰ Βαουρίν. τόπον οὕτω καλούμενον, ἐπέρ- 

30 χέται τοῦ Σαούλου συγγενὴς Σεμεεὶ μὲν ὄνομα, υἱὸς 

δὲ Γηρᾶ. xci λίϑοις τ᾽ ἔβαλλεν αὐτὸν καὶ ἐκακη- 

- γόρει. περιστάντων δὲ τῶν φίλων καὶ σκεπόντων. ἔτι 

μᾶλλον ὃ Σεμεεὶ βλασφημῶν διετέλει. μιαιφόνον καὶ 

πολλῶν ἀρχηγὸν κακῶν ἀποκαλῶν. {208Ν ἐκέλευε δὲ 

20 καὶ τῆς γῆς ὡς ἐναγῆ καὶ ἐπάρατον ἐξιέναι. καὶ τῷ 

ϑεῶ χάριν ὡμολόγει τῆς βασιλείας αὐτὸν ἀφελομένῳ 

καὶ διὰ παιδὸς ἰδίου τὴν ὑπὲρ ὧν ἥμαρτεν εἰς τὸν 

ἑαυτοῦ δεσπότην δίκην αὐτὸν εἰσπραξαμένῳ. πάντων 

δ᾽ ἐπ᾿ αὐτὸν ἠρεϑισμένων ὑπ᾽ ὀργῆς, καὶ μάλιστα "Afso- 
ὅ0 σαίου διαχρήσασϑαι βουλομένου τὸν Σεμεεί, 4αυίδης 
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αὐτὸν τῆς ὀργῆς ἐπέσχε. «209» ἱμὴ τοῖς παροῦσι κα- 

κοῖς ἑτέραν προσεξεργασώμεϑα᾽ φησί ἱκαινοτέραν ἀφορ- 

μήν" οὐ γὰρ δὴ τοῦ προσλυττῶντός μοι τούτου κυνὸς 
2S 7 » ' 22557. E XN ", ? 

αἰδώς τις ἢ φροντὶς ἐπέρχεται. τῷ ϑεῷ δ᾽ εἴκω. δὲ 

ὃν οὗτος ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀπενοήϑη. ϑαυμαστὸν δ᾽ οὐδὲν 
ὑπὸ τούτου μὲ ταῦτα πάσχειν. Ozov ys καὶ παιδὸς 
, - ΄ 3 3 kJ » rj e v 

ἀσεβοῦς πεπείραμαι. ἀλλ᾽ ἔσται τις log οἶχτος ἡμῖν 

£x τοῦ ϑεοῦ, καὶ κρατήσομεν τῶν ἐχϑρῶν τούτου 8ὲ- 

λήσαντος. (210) ἤνυεν οὖν τὴν ὁδὸν οὐ φροντίζων 

τοῦ Σεμεεὶ παρὰ ϑάτερον μέρος τοῦ ὄρους διατρέχοντος 

χαὶ πολλὰ κακηγοροῦντος. παραγενόμενος δ᾽ ἐπὶ τὸν 
Ἰορδάνην ἀνελάμβανε τοὺς ἰδίους ἐνταῦϑα xsxomo- 

μένους. 

«2115 ᾿“βεσαλώμου δὲ καὶ ᾿Αχιτοφέλου τοῦ συμ- 

βούλου παραγενομένων εἰς Ἱεροσόλυμα σὺν ἅπαντι τῷ 

λαῷ, καὶ ὃ “Ιαυίδου φίλος ἧκε πρὸς αὐτούς, καὶ προσ- 
΄ 3 M , v ^ 3 ὦ M κυνήσας αὐτὸν συνηύχετο τὴν βασιλείαν εἰς αἰῶνα καὶ 

τὸν ἅπαντα παραμεῖναι χρόνον. φήσαντος δ᾽ ἐκείνου 

πρὸς αὐτόν, τί δή ποτε. ᾿φίλος ἐν τοῖς μάλιστα τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ γεγενημένος καὶ πρὸς ἱἅπαντα πιστὸς 

εἶναι δόξας, οὐ σὺν αὐτῷ νῦν ἐστίν, ἀλλὰ καταλιπὼν 

ἐχεῖνον μεταβαίη πρὺς αὐτόν. δεξιῶς ἀποκρίνεται καὶ 
] 94c 3, S en 5 τι - ' σωφρόνως. (212) sime γὰρ ἕπεσϑαι δεῖν τῷ ϑεῷ καὶ 

^ E " c " 3 x Ξ, , 
παντὶ τῷ πλήϑει. 'ἱτούτων οὖν μετὰ σοῦ, δέσποτα, 

γεγενημένων, εἰκότως ἕπομαι κἀγώ" τὴν γὰρ βασιλείαν 

ἔλαβες παρὰ τοῦ ϑεοῦ. τὴν [αὐτὴν μέντοι ys πίστιν 

x«l εὔνοιαν ἐνδείξομαι. πιστευόμενος εἶναι φίλος, ἣν 

οἶσϑά μὲ τῷ πατρί σου παρεσχημένον. ἀγανακτεῖν δ᾽ 
2. Φλ mM P - 3 ^ ^, N , , 3 

οὐδὲν προσῆκε τοῖς παροῦσιν" οὐ γὰρ εἰς ἄλλην οἰκίαν 

ἡ βασιλεία μεταβέβηκε, μεμένηκε δ᾽ ἐπὶ τῆς αὐτῆς, 
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υἱοῦ παραλαβόντος. 42189» ταῦτα λέγων ἔπειϑεν" ὕπ- 

ozrov γὰρ αὐτὸν εἶχε. 
καὶ καλέσας τὸν ᾿Δχιτόφελον συνεβουλεύετο αὐτῷ 

τί δεῖ ποιεῖν. ὃ δὲ παρήνεσε ταῖς τοῦ πατρὸς αὐτὸν 

παλλακαῖς συνελϑεῖν" ἐκ τούτου γὰρ εἴσεσθαι τὸν λαὸν 

ἔλεγε πιστεύσαντα ὡς ἀδιάλλακτά σοι τὰ πρὸς αὐτόν 

ἐστι. καὶ μετὰ πολλῆς συστρατεύσεσϑαι προϑυμίας ἐπὶ 

τὸν πατέρα" μέχρι γὰρ δεῦρο φανερὰν ἔχϑραν ἀναλαμ- 

βάνειν δεδιέναι, προσδοκῶντας ὑμᾶς ὁμονοήσειν. (214) 

πεισϑεὶς δὲ τῇ συμβουλίᾳ κελεύει σκηνὴν αὑτῷ πῆξαι 

τοὺς οἰκέτας ἐπὶ τοῦ βασιλείου. τοῦ πλήϑους ὁρῶντος. 

καὶ παρελϑὼν συνέρχεται ταῖς τοῦ πατρὸς παλλακαῖς. 

ταῦτα δ᾽ ἐγένετο κατὰ τὴν Ναϑάνα προφητείαν, ἣν 

τῷ “αυίδῃ σημαίνων τὴν ἐκ τοῦ παιδὸς ἐσομένην ἐπί. 

15 ϑεσιν προυφήτευσε. 

(2155 ποιήσας δ᾽ ᾿Αβεσάλωμος τὰ παραινεϑέντα 

αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ᾿“χιτοφέλου. δεύτερον αὐτὸν συμβου- 

λεύειν ἠξίου περὶ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τὸν πατέρα. 

μυρίους δ᾽ αὐτὸν ἐπιλέχτους αἰτήσαντος ἐχείνου., καὶ 

30 τὸν πατέρα κτενεῖν αὐτοῦ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σῴους 

ἀνάξειν ὑποσχομένου. καὶ βεβαίαν τότε τὴν βασιλείαν 

ἔσεσθαι φήσαντος. “αυίδου μηκέτι ζῶντος, 210.) ἀρε- 

σϑεὶς τῇ γνώμῃ μετακαλεῖται τὸν Χουσὶ τὸν Ζαυίδου 

φίλον (οὕτω γὰρ αὐτὸν ἐκεῖνος ἐχάλει), καὶ τὴν ᾽4χι- 

3 τοφέλου γνώμην αὐτῷ δηλώσας τί καὶ αὐτῷ δοκεῖ περὶ 

αὐτῆς ἐπυνθάνετο. ὃ δὲ συνιδὼν ὅτι γενομένων ὧν 
"AywógsAos συνεβούλευσε κινδυνεύσει ΖΙαυίδης συλλη- 

φϑεὶς ἀποθανεῖν, ἐναντίαν ἐπειρᾶτο γνώμην εἰσφέρειν. 

(2115 “οὐ γὰρ ἀγνοεῖς εἶπεν, “ὦ βασιλεῦ, τὴν τοῦ 

80 πατρὺς xcl τὴν τῶν συνόντων αὐτῷ ἀνδρείαν, ὅτι καὶ 
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πολλοὺς πολέμους πεπολέμηκε καὶ πάντοτε χρατῶν τῶν 

πολεμίων ἀπήλλακται. νῦν δ᾽ εἰκὸς αὐτὸν ἐπὶ στρατο- 

πέδου μενεῖν" στρατηγῆσαι γὰρ ἱκανώτατος καὶ προ- 

ιδεῖν ἀπάτην ἐπερχομένων πολεμίων. (2185 ἀλλὰ κατὰ 
τὴν ἑσπέραν ἀπολιπὼν τοὺς ἰδίους ἢ εἴς τινὰ τῶν ὁ 

αὐλώνων αὑτὸν ἀποχρύψει, ἢ πρὸς πέτρᾳ τινὶ λοχήδει. 

συμβαλόντων δὲ τῶν ἡμετέρων οἵ μὲν ἐκείνου πρὸς 

μικρὸν ὑποχωρήσουσιν. αὐτοὶ δὲ ϑαρρήσαντες ὡς τοῦ 

βασιλέως αὐτοῖς ἐγγὺς ὄντος ἀντιστήσονται" καὶ μεταξὺ 

τούτων μαχομένων ὃ πατὴρ ἐπιφανεὶς ἐξαίφνης τοῖς 
μὲν εὐψυχίαν πρὺς τοὺς κινδύνους παρασκευάσει. τοὺς 

δὲ σοὺς καταπλήξεται. {2105 παράϑου δὴ τοίνυν καὶ 

τὴν ἐμὴν συμβουλίαν τῷ λογισμῷ, καὶ ταῦτ᾽ ἐπιγνοὺς 

ἄριστα τὴν μὲν ᾿“χιτοφέλου γνώμην παραίτησαι, πέμ- 
ψας δ᾽ εἰς πᾶσαν τὴν χώραν τῶν Ἑβραίων παράγγειλον 1 

- 

, ^" M a2. P , 4 ' αὐτοῖς τὴν ἐπὶ τὸν πατέρα Gov στρατείαν. καὶ παρα- 
λαβὼν αὐτὸς τὴν δύναμιν τοῦ πολέμου γίνου στρατη- 

2 M " PITE - [2.0 99 " 
yóe, καὶ μὴ πιστεύσῃς τοῦτον ἑτέρῳΡ 220» νικήσειν 

γὰρ προσδόκα ῥαδίως αὐτόν, ἂν ἐν φανερῷ καταλάβῃς: 

ὄντα μετ᾽ ὀλίγων, αὐτὸς πολλὰς ἔχων μυριάδας BovAo- 2 

μένων τὴν περὶ σὲ σπουδὴν ἐπιδείξασϑαι καὶ προϑυ- 

μίαν. ἂν δ᾽ ὃ πατὴρ αὑτὸν εἰς πολιορκίαν περικλείσῃ,, 

μηχανήμασι χαὶ ὀρύγμασιν ὑπονόμοις καϑαιρήσομεν 

ἐχείνην τὴν πόλιν. 4291» ταῦτ᾽ εἰπὼν ηὐδοχίμησε 

μᾶλλον "Ayvrog£Aov' τῆς γὰρ ἐκείνου γνώμης 7 τούτου 2 

προυχρίϑη παρ᾽ ᾿“βεσαλώμῳ. ϑεὸς μέντοι γ᾽ ἦν ὃ τῇ ρουχρίθη παρ᾽ ᾿, uo. ϑεὸς μ y ἦν ὁ τῇ 
τούτου διανοίᾳ τὴν τοῦ Χουσὶ συμβουλίαν συστήσας 

ἀμείνον᾽ εἶναι δοκεῖν. 
(222) σπεύσας δὲ πρὸς τοὺς ἀρχιερέας Σάδωκον 

0 

υ 

x«l ᾿Αβιάϑαρον. τήν τ᾽ ᾿Αχιτοφέλου γνώμην ἐξειπὼν x 
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αὐτοῖς καὶ τὴν ἑαυτοῦ, καὶ ὅτι δέδοχται τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

παραινεϑέντα πράττειν, ἐκέλευσε μηνύειν πέμψαντας 

“Ιαυίδῃ καὶ φανερὰ ποιεῖν τὰ συμβεβουλευμένα. καὶ 

προσπαρακελεύσασϑαι ταχέως διαβῆναι τὸν Ἰορδάνην, 

E: qj) μεταγνοὺς ὃ παῖς αὐτοῦ διώκειν ὁρμήσῃ, καὶ πρὶν 

᾿ς Qv ἐν ἀσφαλεῖ γένηται φϑάσας καταλάβῃ. (229) οἱ δ᾽ 
ἀρχιερεῖς ἐξεπίτηδες τοὺς υἱοὺς ἔξω τῆς πόλεως κε- 

χρυμμένους εἶχον, ὕπως διακομίσωσι πρὸς τὸν “Ιαυίδην 

τὰ πραττόμενα. πέμψαντες οὖν πιστὴν ϑεραπαινέδα 

τὸ πρὸς αὐτούς, φέρουσαν τὰ βεβουλευμένα ὑπ’ Αβεσαλώ- 

μου. προσέταξαν μετὰ σπουδῆς ταῦτα “4αυΐδῃ σημαί- 

νειν. (224) o? δ᾽ οὐδὲν εἰς ἀναβολὰς καὶ μέλλησιν 

ὑπερέϑεντο, λαβόντες δὲ τὰς τῶν πατέρων ἐντολὰς 

εὐσεβεῖς ἅμα καὶ πιστοὶ γίνονται διάκονοι. καὶ τῆς 

15 ὑπηρεσίας τὸ τάχος καὶ τὴν ὀξύτητα χρίναντες ἄριστ᾽ 

εἶναι ἠπείγοντο συμβαλεῖν “ΖΙαυίδῃ. (2255 γενομένους 

δ᾽ αὐτοὺς ἀπὸ σταδίων τῆς πόλεως δύο ϑεῶνταί τινὲς 

ἱππεῖς. καὶ διαβάλλουσι πρὸς τὸν ᾿“βεσάλωμον. ὃ δ᾽ 

εὐθὺς ἔπεμψε τοὺς συλληψομένους. νοήσαντες δὲ τοῦτο 

(30 of τῶν ἀρχιερέων παῖδες, ἐκτραπέντες τῆς ὁδοῦ παρα- 

χρῆμα εἰς κώμην τινὰ τῶν Ἱεροσολύμων οὐκ ἄπωϑεν 

ἑαυτοὺς ἔδωκαν (Βαχουρὴς ἦν ὄνομα τῇ κώμῃ). γυ- 
ναικὸς δ᾽ ἐδεήϑησάν τινος κρύψαι καὶ παρασχεῖν αὐ- 

τοῖς τὴν ἀσφάλειαν. (2265 ἣ δὲ καϑιμήσασα τοὺς 

35 νεανίσκους εἰς φρέαρ. καὶ πλάκας ἄνωϑεν ἐρίων ἐπι- 

βαλοῦσα, ὡς ἧκον o( διώκοντες αὐτοὺς καὶ περὶ αὐτῶν 

ἀνέχριναν εἰ ϑεάσαιτο. ἰδεῖν μὲν οὐκ ἠρνήσατο. πιόντας 

γὰρ παρ᾽ αὐτῇ πάλιν ἀπελϑεῖν" εἰ μέντοι ye συντόνως 

διώξουσι. καταλήψεσθαι προύλεγεν. (2915 ὡς δ᾽ ἐπὶ 

80 πολὺ διώξαντες οὐ κατέλαβον, ἀνέστρεψαν εἰς τοὐπίσω. 
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ϑεασαμένη δ᾽ αὐτοὺς ἀναζεύξαντας ἣ γυνὴ καὶ μηδένα 

φόβον τοῖς νεανίσκοις ἀπ᾽ αὐτῶν ἔτι συλλήψεως εἶναι, 

ἀνιμήσασα τὴν προχειμένην ὁδὸν ἀνύειν παρεκελεύ- 

σατο. καὶ πολλῇ σπουδῇ καὶ τάχει χρησάμενοι περὶ 
τὴν ὁδοιπορίαν ἧκον πρὸς Ζαυίδην, καὶ πάντ᾽ ἀκριβῶς 

ἐδήλωσαν αὐτῷ τὰ παρ᾽ ᾿Αβεσαλώμου βεβουλευμένα. 

ὃ δὲ διαβῆναι τὸν Ἰορδάνην τοὺς us9' ἑαυτοῦ προσ- 

ἕταξεν ἤδη νυχτὸς οὔσης, καὶ μηδὲν Óxvsiv δι᾿ αὐτήν. 

(2285 ᾿Δἀχιτόφελος δέ, τῆς γνώμης αὐτοῦ παρευ- 

δοχιμηϑείσης, ἐπιβὰς τοῦ κτήνους ἐξώρμησεν εἰς Γελ- 

μῶνα τὴν πατρίδα, καὶ συγκαλέσας τοὺς οἰκείους ἅπαν- 

τας, ἃ συνεβούλευσεν 4 βεσαλώμῳ, ταῦτ᾽ αὐτοῖς διεξῆλϑε, 

x«l ὡς οὐ πεισϑεὶς φανερός ἔστιν οὐκ εἰς μακρὰν 

ἀπολούμενος. Ζ]αυίδην δὲ χρατήσειν ἔλεγε καὶ ἐπαν- 

ἥξειν ἐπὶ τὴν βασιλείαν. {2205 ἄμεινον οὖν ἔφησεν 

εἶναι τοῦ ξῆν αὑτὸν ἐξαγαγεῖν ἐλευϑέρως καὶ μεγαλο- 
φρόνως ἢ παρασχεῖν αὑτὸν εἰς κόλασιν Ζαυίδῃ., καϑ' 

οὗ πάντα συνέπραττεν ᾿4βεσαλώμῳ. ταῦτα διαλεχϑεὶς 
καὶ παρελϑὼν εἰς τὸ μυχαίτατον τῆς οἰκίας ἀνήρτησεν 

αὑτόν. à 

καὶ τὸν μὲν "AyvrógeAov, τοιούτου ϑανάτου δικαστὴν 

αὑτῷ γενόμενον, καϑελόντες ἐκ τῆς ἀγχόνης ἐχήδευσαν 

οἱ προσήκοντες" (250) ὁ δὲ “αυίδης διαβὰς τὸν Tog- 

δάνην καϑὼς προειρήκαμεν. εἰς Παρεμβολάς, καλλίστην 

καὶ ὀχυρωτάτην πόλιν, παραγίνεται. δέχονται δ᾽ αὐτὸν 

ἀσμενέστατα πάντες οἷ πρῶτοι τῆς χώρας. κατά τ᾽ αἰδῶ 

τῆς τότε φυγῆς καὶ κατὰ τιμὴν τῆς προτέρας εὐπρα- 
γίας. ἦσαν δ᾽ οὗτοι Βερξελαῖος ὁ Γαλαδίτης καὶ Σιφὰρ 
ὁ τῆς ᾿ἀμμανίτιδος δυνάστης καὶ Μάάχειρος ὁ τῆς Γαλα- 

σι 

- 

δίτιδος χώρας πρῶτος. 4231) οὗτοι πᾶσαν αὐτῷ καὶ 8ι 
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τοῖς ἐκείνου τῶν ἐπιτηδείων ἐχτένειαν παρέσχον. ὡς 

μήτε κλίνας ἐπιλιπεῖν ἐστρωμένας μήτ᾽ ἄρτους καὶ 

οἶνον. ἀλλὰ καὶ ϑυμάτων ἀφϑονίαν χορηγῆσαι. καὶ 

τῶν εἰς ἀνάπαυσιν ἤδη κεκοπωμένοις καὶ τροφὴν χρη- 

5 σίμων εὐπορίαν διαρκῆ παρασχεῖν. 

(2325 καὶ ot μὲν ἐν τούτοις ἦσαν" ᾿4βεσάλωμος δ᾽ 

ἀϑροίσας μεγάλην στρατιὰν τῶν Ἑβραίων ἦγεν ἐπὶ τὸν 

πατέρα. καὶ διαβὰς τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν οὐ πόρρω 

κατέζευξε τῶν Παρεμβολῶν ἐν τῇ Γαλαδιτῶν χώρᾳ, 
τὸ χαταστήσας στρατηγὺν πάσης τῆς δυνάμεως "Auscoóv 

εἰς τὴν Ιωάβου τάξιν τοῦ συγγενοῦς αὐτοῦ. πατρὸς 

μὲν γὰρ ἦν "Is8égcov, μητρὸς δ᾽ ᾿“βιγαίας" αὕτη δὲ 

καὶ Σαρουία ἡ Ἰωάβου μήτηρ ἀδελφαὶ ἦσαν ΖΙαυίδου. 

(298) ὡς δ᾽ ἐξαριϑμήσας τοὺς σὺν αὑτῷ Ζ]αυίδης περὶ 

τὸ τετρακισχιλίους ηὗρεν ὄντας. οὐκ ἔγνω μένειν πότ᾽ 

ἐπ᾽ αὐτὸν ὃ ᾿“βεσάλωμος ἔλϑῃ. προσϑεὶς δὲ τοῖς οὖσι 
χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους. καὶ διελὼν εἰς τρία μέρη 

τὴν στρατιάν, τὸ μὲν τῷ στρατηγῷ παρέδωχεν lof, 

τὸ δὲ τἀδελφῷ αὐτοῦ ᾿4βεσσαίῳ. τὴν δὲ τρίτην μοῖραν 
ἐνεχείρισεν ᾿Εϑαίῳ, συνήϑει μὲν ὄντι καὶ φίλῳ. ἐκ δὲ 

τῆς Γιττῶν πόλεως ὑπάρχοντι. (22345 βουλόμενον δὲ 

συνεχστρατεύειν αὐτὸν οὐκ εἴασαν οἱ φίλοι. γνώμῃ 

κατασχόντες σοφωτάτῃ. νικηϑέντες μὲν γὰρ σὺν αὐτῷ 

πᾶσαν ἀποβαλεῖν ἐλπίδα χρηστὴν ἔφασκον" ἂν δ᾽ ἡττη- 

5 ϑέντες ἑνὶ μέρει τῆς δυνάμεως τῷ λοιπῷ πρὺς αὐτὸν 
φύγωσιν. ἀμείνονα παρασκευάσειν αὐτὸν ἰσχύν. ὑπο- 

νοήσειν δὲ καὶ τοὺς πολεμίους εἰχός ἐστιν ἄλλο μετ᾽ 

αὐτοῦ στράτευμα εἶναι. {3250 πεισϑεὶς δὲ τῇ συμ- 

βουλίᾳ ταύτῃ. μένειν μὲν αὐτὸς ἐν ταῖς Παρεμβολαῖς 

ὁ ἔχρινεν, ἐχπέμπων δὲ τοὺς φίλους καὶ τοὺς στρατηγοὺς 

$ 232 — 9 Reg. XVII 24. 
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1 Y Χ ἐπὶ τὸν πόλεμον παρεκάλει προϑυμίαν ἐναποδείξασϑαι 

καὶ πίστιν καὶ μνήμην, εἴ τινος τῶν μετρίως ἐχόντων 

παρ᾽ αὐτοῦ ἔτυχον" φείσασϑαι δὲ καὶ τοῦ παιδὸς ᾿4βε- 
σαλώμου κρατήσαντας ἠντιβόλει. μὴ κακὸν αὑτὸν ἐρ- 

γάσηταί τι τελευτήσαντος αὐτοῦ. 

καὶ ὃ μὲν νίκην αὐτοῖς ἐπευξάμενος ἐκπέμπει τὴν 

στρατιάν: (2365 Ἰωάβου δὲ παρατάξαντος τὴν δύναμιν 

ἀντικρὺ τῶν πολεμίων ἐν πεδίῳ μεγάλῳ, ἐξόπισϑεν 

περιβεβλημένῳ δρυμόν, ἀντεξάγει τὴν στρατιὰν καὶ 

"AgsccAouog. καὶ συμβολῆς γενομένης ἔργα μεγάλα 

χειρῶν τε καὶ τόλμης παρ᾽ ἀμφοτέρων ἐπεδείκνυτο, 

τῶν μὲν ὑπὲρ τοῦ τὴν βασιλείαν ἀπολαβεῖν “Ιαυίδην 

παρακινδυνευόντων καὶ πάσῃ προϑυμίᾳ χρωμένων, τῶν 

δ΄. ἵνα μὴ ταύτην "AfcocAouog ἀφαιρεϑῆῇ. καὶ δῷ τῷ 

πατρὶ δίκας κολασϑεὶς ἀνθ᾽ ὧν ἐτόλμησεν, οὐδὲν 

ὀχνούντων οὔτε ποιεῖν οὔτε πάσχειν. 2540» ἔτι δὲ 

τῶν μὲν πλειόνων, ἵνα μὴ κρατηϑῶσιν ὑπὸ τῶν σὺν 

"Ioco καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ στρατηγοῖς ὄντων ὀλίγων 

(αἰσχύνην γὰρ αὐτοῖς τοῦτ᾽ εἶναι μεγίστην), τῶν O2 

“Ιαυίδου στρατιωτῶν. ἵνα τοσούτων μυριάδων χρατή- 

σωσιν, φιλοτιμουμένων ἔρις ἐγένετο καρτερά. καὶ νι- 

κῶσιν οἵ Ζίαυίδου. ϑώμῃ τε προύχοντες xci τῇ τῶν 

πολεμικῶν ἐπιστήμῃ. (238) φεύγοντας δὲ διὰ δρυμῶν 

καὶ φαράγγων ἑπόμενοι τοὺς μὲν ἐλάμβανον, πολλοὺς 

δ᾽ ἀνήρουν, ὡς φεύγοντας πεσεῖν πλείονας ἢ μαχομέ- 

vovg" ἔπεσον γὰρ ὡς δισμύριοι ἐπ᾽ ἐχείνης τῆς ἡμέρας. 

οἱ δὲ τοῦ Ζαυίδου πάντες ὥρμησαν ἐπὶ τὸν ᾿4βεσάλω- 
pov: φανερὺς γὰρ αὐτοῖς ὑπό vs τοῦ κάλλους καὶ τοῦ 

μεγέϑους ἐγένετο. {2595 δείσας δὲ μὴ καταλάβωσιν 

αὐτὸν of πολέμιοι. ἐπιβὰς τῆς ἡμιόνου τῆς βασιλικῆς 

8 235 — ἃ Reg. XVIII 4. 
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KJ , M J enr f M - , 

ἔφευγε" φερόμενος δὲ μετὰ ῥύμης καὶ ὑπὺ τοῦ σάλου 

καὶ τῆς κινήσεως κοῦφος v, ἐμπλακείσης αὐτῷ τῆς 
, - Ὁ , 2 M M /$v , 

xung τραχεῖ ÓfvOgo μεγάλοις ἐπὶ πολὺ VIG ἔχτε- 

ταμένῳ, παραδόξως ἀνακρίμναται. καὶ τὸ μὲν κτῆνος 

TIT ὀξύτητος ὡς ἐπικείμενον τὸν δεσπότην ἔτι φέρον 

ἐχώρει προσωτέρω. ὃ δ᾽ ἐκ τῶν κλάδων αἰωρούμενος 

ἐκρατεῖτο τοῖς πολεμίοις. «240» τοῦτό τις ἰδὼν τῶν 

“Ιαυίδου στρατιωτῶν ἐδήλωσεν "Too, καὶ πεντήκοντα 

σίκλους ἂν αὐτῷ δεδωχέναι τοῦ στρατηγοῦ φήσαντος 

10 εἰ βαλὼν ἀπέκτεινε τὸν ᾿4βεσάλωμον, “οὐδ᾽ εἰ χιλίους 
εἶπεν ᾿ἔμελλές μοι παρέξειν, τοῦτ᾽ ἂν διέϑηκά μου 

τὸν τοῦ δεσπότου παῖδα. καὶ ταῦτ᾽ ἐχείνου πάντων 

ἡμῶν ἀκουόντων τεσσ σθαι τοῦ νεανίσκου δεηϑέντος." 

(2415 ὃ δὲ κελεύσας αὐτῷ δεῖξαι ποῦ qUHOHUM ἴδοι 

15 τὸν ᾿“βεσάλωμον,. vobsiaos κατὰ τῆς καρδίας ἀπέκτεινεν. 

οἵ δὲ τὰ τοῦ ᾿Ιωάβου κομίζοντες ὅπλα, περιστάντες ἐν 

κύκλῳ τὸ δένδρον, κατασπῶσι τὸν νεχρόν. (2125 καὶ 

τὸν μὲν εἰς χάσμα βαϑὺ καὶ ἀχανὲς ῥίψαντες ἐπιβάλ- 

λουσιν αὐτῷ λίϑους. ὥστ᾽ ἀναπληρωϑῆναι καὶ τὺ 

30 σχῆμα τάφου καὶ μέγεϑος λαβεῖν" σημήνας δ᾽ ἀνακλη- 

τικὺν ὃ ᾿Ιώαβος ἐπέσχε τοῦ διώκειν τοὺς οἰκείους στρα- 

τιώτας τὴν τῶν πολεμίων δύναμιν. φειδόμενος τῶν 

ὁμοφύλων. 

(2435 ἔστησε δ᾽ ᾿4βεσάλωμος ἐν τῇ κοιλάδι τῇ βασι- 

35 λικῇ στήλην λίϑου μαρμαρίνου. δύο σταδίους ἀπέχου- 

σαν Ἱεροσολύμων, ἣν προσηγόρευσεν ἰδίαν χεῖρα, λέγων 

ὡς χαὶ τῶν τέκνων αὐτῷ διαφϑαρέντων ἐν τῇ στήλῃ 
μενεῖ τοὔνομα. τέκνα γὰρ ἦν αὐτῷ τρία μὲν ἄρρενα, 

ϑυγάτηρ δὲ μία Θαμάρα τοὔνομα, ὡς προειρήκαμεν" 

80 (2145) συνοικησάσης δ᾽ αὐτῆς τῷ “αυίδου υἱωνῷ 

8.239 — 9 Reg. XVIII 9. 
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Ῥοβοάμῳ γίνεται παῖς ὁ διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν 

᾿Αβίας. 

καὶ περὶ μὲν τούτων ἐν ὑστέροις οἰχειότερον τῇ 

ἱστορίᾳ δηλώσομεν" μετὰ δὲ τὴν ᾿“βεσαλώμου τελευ- 
τὴν ὃ μὲν λαὸς εἰς τὰ οἰκεῖα διεσπάρη, (240) ᾿Δχιμὰς 

δ᾽ ὁ Σαδώκου τοῦ ἀρχιερέως υἱὸς Ἰωάβῳ προσελϑὼν 

ἐδεῖτο αὐτοῦ τὴν νίκην ἐπιτρέψαι πορευϑέντι Ζ]αυίδ) 

μηνῦσαι. καὶ ὅτι τῆς παρὰ τοῦ ϑεοῦ βοηϑείας ἔτυχε 

καὶ προνοίας εὐαγγελίσασϑαι. {340) καὶ τὸν μέν. οὐ 

προσήκειν εἰπὼν αὐτῷ καλῶν ἄγγελον ἀεὶ γεγενημένον 

νῦν ἀπιέναι δηλώσοντα θάνατον τῷ βασιλεῖ τοῦ παιδὸς 

αὐτοῦ. μένειν ἠξίου, καλέσας δὲ τὸν Χουσὶ ἐκείνῳ 

προσέταξε τοὔργον, ἵν᾽ ὕπερ αὐτὸς εἶδε, τοῦτο μηνύσειξ 
τῷ βασιλεῖ. (2475 τοῦ δ᾽ JAyuu& πάλιν δεηϑέντος 

αὑτῷ τὴν ἀγγελίαν ἐφεῖναι (περὶ μόνης γὰρ αὐτὴν 

ποιήσεσϑαι τῆς νίκης. ἡσυχάσειν δὲ περὶ τῆς ᾿άβεσα- 

λώμου τελευτῆς) ἐπέτρεψεν αὐτῷ τὴν πρὸς τὸν “]αυί- 

δην ἄφιξιν. καὶ τὴν ἐπιτομωτέραν ἐκλαβὼν τῶν ὁδῶν 

(χαὶ γὰρ μόνος αὐτὴν ἐγίνωσκε) τὸν Χουσὶ φϑάνει. 

(948) χκαϑεξομένῳ δὲ “αυίδῃ μεταξὺ τῶν πυλῶν, καὶ 5 

περιμένοντι. πότ᾽ αὐτῷ τις ἐλϑὼν ἀπὸ τῆς μάχης ἀπαγ- 

γείλῃ τὰ κατ᾽ αὐτήν, τῶν σχοπῶν τις ἰδὼν τὸν ᾿Δχιμὰν 

τρέχοντα. καὶ μήπω τίς ἐστι γνωρίσαι δυνάμενος, εἶπε 

πρὺς τὸν ΖΙαυίδην βλέπειν τινὰ παραγινόμενον πρὸς 

αὐτόν. (2495 τοῦ δ᾽ ἄγγελον ἥκειν φήσαντος ἀγαϑῶν, 

μετ᾽ ὀλίγον ἕπεσϑαί τινα καὶ ἕτερον ἐδήλωσεν αὐτῷ. 

κἀκεῖνον δ᾽ ἄγγελον [ἀγαϑὺὸν] εἰπόντος. ἰδὼν τὸν 

"Ayr ὃ σκοπὸς ἐγγὺς ἤδη γεγενημένον, τὸν Σαδώχου 

παῖδα τοῦ ἀρχιερέως προστρέχειν ἐσήμαινεν. ὃ δὲ 

ΖΙαυίδης περιχαρὴς γενόμενος ἀγαϑῶν ἄγγελον τοῦτον 

8.244. — 2 Reg. XIV 27. — 8245 — 2 Reg. XVIII 19. 
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ἔφησεν εἶναι καί τι τῶν εὐκταίων αὐτῷ φέρειν ἀπὸ 

τῆς μάχης. «200» καὶ μεταξὺ ταῦτα λέγοντος τοῦ 

βασιλέως φανεὶς ὃ ᾿Δχιμὰς προσκυνεῖ τὸν βασιλέα, καὶ 

πυϑομένῳ περὶ τῆς μάχης νίκην εὐαγγελίξεται καὶ κρά- 

5 τος. ἐρομένου δ᾽ εἴ τι καὶ περὶ τοῦ παιδὸς ἔχοι λέ- 

y&w, αὐτὸς μὲν ἔφασκεν εὐθὺς ὁρμῆσαι πρὸς αὐτὸν 

τῆς τροπῆς τῶν πολεμίων γενομένης, ἀκοῦσαι δὲ με- 

γάλης βοῆς διωκόντων τὸν ᾿Αβεσάλωμον, καὶ πλέον 

τούτου μὴ μαϑεῖν δύνασθαι διὰ TO πεμφϑέντα ὑπ᾽ 
τὸ Ἰωάβου δηλῶσαι τὴν νίκην ἐπείγεσϑαι. 251» παρα- 

γενομένου δὲ τοῦ Χουσὶ καὶ προσχυνήσαντος καὶ τὴν 

νίκην σημήναντος. περὶ τοῦ παιδὸς αὐτὸν ἀνέκρινεν. 

δ᾽ ᾿ἐχϑροῖς᾽ εἶπε "oia σοῖς οἷα συμβέβηκεν ᾿άβεσα- 
λώμῳ γένοιτο. 252» οὗτος ὃ λόγος οὐδὲ τὴν ἐπὶ τῇ 
víxy χαρὰν εἴασεν οὔτ᾽ αὐτῷ μεῖναι μεγίστην οὖσαν 

οὔτε τοῖς στρατιώταις. αὐτὸς μὲν γὰρ ἀναβὰς ἐπὶ τὸ 

ὑψηλότατον τῆς πόλεως ἀνεκλαίετο τὸν υἷόν. τυπτό- 

μενος τὰ στέρνα καὶ τὴν κεφαλὴν σπαραττόμενος καὶ 

παντοίως αὑτὸν αἰκιξόμενος, καὶ τέκνον ἐχβοῶν, *ei9" 

30 ἐμοὶ τὸν ϑάνατον ἐπελϑεῖν ἐγένετο καὶ ἅμα σοι τελευ- 
τῆσαι" φύσει γὰρ ὧν φιλόστοργος πρὸς ἐχεῖνον ἔτι 

μᾶλλον συμπαϑῶς εἶχεν. (209) ἡ στρατιὰ δὲ καὶ ὁ 

᾿Ιώαβος, ἀκούσαντες ὅτι πενϑεῖ τὸν υἱὸν οὕτως ὁ βασι- 

λεύς, ἠσχύνϑησαν μετὰ τοῦ τῶν νενικηκότων σχήματος 

m e 

τὸ eo εἰσελϑεῖν εἰς τὴν πόλιν, κατηφεῖς δὲ καὶ δεδακρυμένοι 

πάντες ὡς ἀφ᾽ ἥττης παρῆλϑον. (254) κατακαλυψα- 

μένου δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τοσοῦ τὸν υἱόν. εἴσεισι 

πρὸς αὐτὸν ᾿Ιώαβος. καὶ παρηγορῶν “ὦ δέσποτα᾽ get, 

“λανϑάνεις πον σαυτὸν οἷα ποιεῖς. ὅτι τοὺς μὲν 

80 ἀγαπῶντάς σὲ καὶ περὶ σοῦ κινδυνεύοντας καὶ σαυτὸν 

8. 9360 — 2 Reg. XVIII 28. 
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καὶ τὴν σὴν γενεὰν δοκεῖς μισεῖν, στέργειν δὲ τοὺς 
Hj , M PS τ 92. 724. ts 97 , 

ἐχϑροτάτους. καὶ ποϑεῖν oDxév ὄντας οἱ δίκῃ τεϑνή- 

χασιν. C250» εἰ γὰρ ᾿Αβεσάλωμος ἐχράτησε καὶ τὴν 

βασιλείαν βεβαίως κατέσχεν, οὐδενὸς ἂν ἡμῶν ὑπελείφϑη 

λείψανον, ἀλλὰ πάντες ἄν, ἀπὸ σοῦ καὶ τῶν σῶν ἀρξά- E 

μενοι τέκνων, ἀπωλώλειμεν οἰκτρῶς, οὐ κλαιόντων ἡμᾶς 

τῶν πολεμίων, ἀλλὰ καὶ χαιρόντων καὶ τοὺς ἐλεοῦντας 
Εν, M - , MJ 3 , , , - ἐπὶ τοῖς κακοῖς κολαζόντων. σὺ δ᾽ οὐκ αἰσχύνει ταῦτα 

ποιῶν ἐπὶ μᾶλλον ἐχϑρῷ, ὅτι σὺς υἱὸς Ov ἀσεβὴς 

οὕτως ἐγένετο. (250) παυσάμενος οὖν τῆς ἀδίκου λύπης. 

προελθὼν ὄφϑητι τοῖς σαυτοῦ στρατιώταις, καὶ τῆς 

περὶ τοὺς ἀγῶνας προϑυμίας εὐχαρίστησον. ὡς ἐγὼ 

τήμερον. ἂν ἐπιμένῃς τοῖς ἄρτι πραττομένοις, ἀναπείσας 
, - , ' ' ^ ^ , n , 

ἀποστῆναί cov τὸν λαὸν x«t τὴν βασιλείαν ἑτέρῳ 

- 0 

παραδοῦναι. τότε σοι πικρότερον χαὶ ἀληϑὲς ποιήσω 15 

τὸ πένϑος. «(201)» ταῦτ᾽ εἰπὼν Ἰώαβος ἀπέστρεψεν 

ἀπὸ τῆς λύπης καὶ ἤγαγεν εἰς τὸν περὶ τῶν πραγμά- 

τῶν λογισμὸν τὸν βασιλέα. μετασχηματίσας γὰρ αὑτὸν 

“Ιαυίδης καὶ ποιήσας ἐπιτήδειον εἰς τὴν τοῦ πλήϑους 

ϑέαν πρὺς ταῖς πύλαις ἐκάϑισεν, ὡς ἅπαντα τὸν λαὸν 30 

ἀκούσαντα συνδραμεῖν πρὸς αὐτὸν καὶ κατασπόάσασϑαι. 

11 . (2585 καὶ ταῦτα μὲν τοῦτον ἔσχε τὸν vgómov: οἵ 

δ᾽ éx τῆς μάχης ἀναχωρήσαντες τῶν Ἑβραίων τῶν 

μετ᾽ ᾿᾿βεσαλώμου. γενόμενοι παρ᾽ ἑαυτοῖς ἕκαστοι. δὲ- 
ἐπέμποντο χατὰ πόλεις, ὑπομιμνήσκοντες αὑτοὺς ὧν t5 e 

ηὐεργέτησεν αὐτοὺς “Ζ]αυίδης. καὶ τῆς ἐλευϑερίας ἣν 
3 € ^ , T , 3 ' , 

£x πολλῶν xcl μεγάλων ῥυσάμενος αὐτοὺς πολέμων 

παρέσχε, (2595 μεμφόμενοι δ᾽ ὅτι τῆς βασιλείας αὐτὸν 

ἐκβαλόντες ἄλλῳ ταύτην ἐνεχείρισαν. καὶ νῦν τεϑνη- 

κότος τοῦ χατασταϑέντος ὑπ᾽ αὐτῶν ἡγεμόνος οὐ παρα- 30 
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καλοῦσι Ζαυίδην παύσασϑαι μὲν τῆς ὀργῆς. εὐνοϊκῶς 

δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔχειν, τῶν δὲ πραγμάτων. καϑὼς ἤδη 

καὶ πρότερον, ποιεῖσϑαι αὐ πίοι νι; τὴν βασιλείαν ἀπο- 

λαβόντα. «4200» ταῦτα μὲν οὖν συνεχέστερον ἀπὴγ- 

5 γέλλετο τῷ “]αυίδῃ, κἀκεῖνος οὐδὲν ἧττον ἔπεμψε πρὸς 
Σάδωχον καὶ ᾿Αβιάϑαρον τοὺς ἀρχιερέας. ἵνα τοῖς 

ἄρχουσι τοῖς τῆς Ἰούδα φυλῆς διαλεχϑῶσιν. ὡς αἰσχρόν 

ἐστιν αὐτοῖς ἄλλας φυλὰς πρὸ ἐκείνης Φαυίδην χειρο- 

τονῆσαι. βασιλέα. καὶ ταῦϑ᾽ ὑμῶν συγγενῶν ὄντων καὶ 

10 κοινὸν αἷμα πρὸς αὐτὸν κεκληρωμένων. (2615 τὰ δ᾽ 

αὐτὰ καὶ ᾿Δμεσσᾷ τῷ στρατηγῷ προσέταξεν αὐτοὺς λέ- 

γειν. ὅτι τῆς ἀδελφῆς υἱὸς ὧν αὐτοῦ μὴ πείϑει τὸ 

πλῆϑος ΦΙαυίδῃ τὴν βασιλείαν ἀποδοῦναι" προσδοχᾶν 

δὲ παρ᾽ αὐτοῦ μὴ διαλλαγὴν μόνον (τοῦτο γὰρ ἤδη 

γεγονέναι) ἀλλὰ καὶ τὴν ἅπαντος τοῦ λαοῦ στρατηγίαν, 

ἣν αὐτῷ καὶ ᾿4βεσάλωμος παρέσχεν. 262» καὶ of μὲν 

ἀρχιερεῖς ἃ μὲν τοῖς τῆς φυλῆς ἄρχουσι διελέχϑησαν, 

ἃ δὲ τὸν ᾿“μεσσὰν ἔπεισαν. τὰ παρὰ τοῦ βασιλέως 

πρὸς αὐτὸν εἰπόντες. ἐγχειρεῖν ταῖς ὑπὲρ αὐτοῦ φρον- 

30 τίσι. καὶ πείϑει γε τὴν φυλὴν παραχρῆμα πέμψαι πρὸς 

“Ιαυίδην πρέσβεις. παρακαλοῦντας εἰς τὴν ἰδίαν αὐτὸν 

ἐπανελθεῖν βασιλείαν. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ πάντες ἐποίουν 

ot Ἰσραηλῖται προτρεψαμένου τοῦ "uec. 

(2635 τῶν δὲ πρέσβεων ἀφικομένων πρὺς αὐτὸν 

εἰς Ἱεροσόλυμα παρεγένετο. πάντας δὲ τοὺς ἄλλους 

ἔφϑασεν ἡ Ἰούδα φυλὴ πρὺς τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν 

ἀπαντῆσαι τῷ βασιλεῖ. καὶ ὃ Γηρᾶ παῖς Σεμεεὶ μετὰ 
χιλίων ἀνδρῶν, ove ἐκ τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς ἐπήγετο. 

καὶ Σιβὰς δ᾽ ὃ ἀπελεύϑερος Σαούλου, καὶ οἵ παῖδες 

30 αὐτοῦ, πεντεκαίδεχα τὸν ἀριϑμὸν ὄντες. μετ᾽ οἰχετῶν 
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εἴχοσιν. «2045 οὗτοι σὺν τῇ Ἰούδα φυλῇ τὸν ποτα- 

μὸν ἐγεφύρωσαν., ἵνα ῥᾷστα διαβῇ μετὰ τῶν ἰδίων ὃ 

βασιλεύς. ὡς δ᾽ ἧκεν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, ἠσπάσατο 

μὲν αὐτὸν ἡ Ἰούδα φυλή, προσπεσὼν δ᾽ ἀναβάντι ἐπὶ 

τὴν γέφυραν Σεμεεί, καὶ κατασχὼν αὐτοῦ τοὺς πόδας 

ἐδεῖτο συγγνῶναι περὶ τῶν εἰς αὐτὸν ἡμαρτημένων. 

x«i μὴ γενέσθαι πιχρὸν αὐτῷ, μηδὲ τοῦτο πρῶτον ἡγή- 

σασϑαι τὴν τιμωρίαν ἐν ἐξουσίᾳ γενόμενον, λογίσασϑαι 

δ᾽ ὅτι καὶ μετανοήσας ἐφ᾽ οἷς ἐσφάλη πρῶτος ἐλϑεῖν 
πρὸς αὐτὸν ἔσπευσε. 200)» ταῦτα δ᾽ ἀντιβολοῦντος 

αὐτοῦ καὶ οἰχτιζομένου, ᾿4βεσσαῖος ὃ Ἰωάβου ἀδελφός 

“διὰ τοῦτο ovv? εἶπεν “οὐ τεϑνήξει βλασφημήσας τὸν 

ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ κατασταϑέντα βασιλεύειν; “ΖΙαυίδης δ᾽ 

ἐπιστραφεὶς πρὸς αὐτόν “οὐ παύσεσϑ'᾽ εἶπεν, “ὦ Σα- 

ρουίας παῖδεο; μὴ κινήσητε πάλιν ἡμῖν καινὰς ἐπὶ ταῖς 

πρώταις ταραχὰς καὶ στάσεις. 2060» οὐ γὰρ ἀγνοεῖν 

ὑμᾶς προσῆκεν ὅτι σήμερον ἄρχομαι τῆς βασιλείας. 

διὸ πᾶσιν ἀφιέναι τὰς κολάσεις τοῖς ἀσεβήσασιν ὄμνυμι 

x«l μηδενὶ τῶν ἁμαρτόντων ἐπεξελϑεῖν. σύ τε᾽ εἶπεν. 

“ὦ Σεμεεί, ϑάρρει, καὶ δείσῃς μηδὲν ὡς τεϑνηξόμενος.ἢ 

ὃ ὃ προσκυνήσας αὐτὸν προῆγεν. 
(2615 ἀπήντησε δ᾽ αὐτῷ καὶ ὃ Σαούλου υἱωνὸς 

Μεμφίβοσθος. ῥυπαράν rs τὴν ἐσϑῆτα περικείμενος 

καὶ τὴν κόμην βαϑεῖαν καὶ κατημελημένην ἔχων" μετὰ 

γὰρ τὴν “Ιαυίδου φυγὴν οὔτ᾽ ἀπεκείρατο λυπούμενος 

οὔτ᾽ ἐχάϑηρε τὴν ἐσθῆτα, κατακρίνας αὑτοῦ συμφορὰν 

ταύτην ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως μεταβολῇ. διεβέβλητο δὲ 

καὶ ὑπὸ τοῦ ἐπιτρόπου Σιβᾶ πρὸς αὐτὸν ἀδίκως. (268) 

ἀσπασαμένου δ᾽ αὐτοῦ καὶ προσχυνήσαντος, ἤρξατο 
πυνϑάνεσθαι τί δήποτ᾽ οὐ συνεξῆλθεν αὐτῷ καὶ κοι- 
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νωνὸς ἦν τῆς φυγῆς. ὃ δ᾽ ἀδίκημα τοῦτ᾽ ἔλεγεν εἶναι 
Σιβᾶ: κελευσϑεὶς γὰρ παρασκευάσαι τὰ πρὺς τὴν ἔξοδον 

οὐκ ἐφρόντισεν. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀνδραπόδου τινὺς οὕτω 

παρήκουσεν. 269» “εἰ μέντοι ye τὰς βάσεις εἶχον 

5 ἐρρωμένας, οὐκ ἂν ἀπελείφϑην cov, χρῆσϑαι πρὺς τὴν 

φυγὴν ταύταις δυνάμενος. οὐ τοῦτο δὲ μόνον ἠδίκησέ 

μου τὴν πρὺς σέ, δέσποτα, εὐσέβειαν, ἀλλὰ καὶ προσ- 

διέβαλε καὶ κατεψεύσατο κακουργῶν. ἀλλ᾽ οἶδα γὰρ 

ὅτι τούτων οὐδὲν ἣ σὴ διάνοια προσίεται. δικαία T 

τὸ οὖσα καὶ τὴν ἀλήϑειαν ἐνισχύειν βουλομένη καὶ τὸ 

ϑεῖον ἀγαπῶσα. «2ΤΟΣ μείζονα γὰρ κινδυνεύσας πα- 

ϑεῖν ὑπὸ τοῦ πάππου τοὐμοῦ, καὶ τῆς ὅλης ἡμῶν γενεᾶς 

ὀφειλούσης εἰς ἐκεῖνα ἀπολωλέναι, σὺ μέτριος καὶ 

χρηστὸς ἐγένου, τότε μάλιστα πάντων ἐκείνων λήϑην 

15 ποιηφάμενος, ὅτ᾽ ἐξουσίαν τῆς ὑπὲρ αὐτῶν τιμωρίας 

εἶχεν ἡ μνήμη. φίλον δὲ σὸν ἔκρινας ἐμὲ καὶ ἐπὶ τῆς 
τραπέξης εἶχες ὁσημέραι. καὶ οὐδὲν ἀπέλειπον τῶν 

συγγενῶν τοῦ μάλιστα τιμωμένου. (211» ταῦτ᾽ εἰπόν- 

τος. οὔτε τὸν Μεμφίβοσθϑον ἔγνω κολάξειν οὔϑ᾽ ὡς 

30 χαταψευσαμένου τοῦ Σιβᾶ καταδικάξειν" ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν 
τοῦ μὴ μετὰ Σιβὰ πρὸς αὐτὸν ἐλϑεῖν ἐκείνῳ πάντα 

χαρίσασϑαι φήσας. αὐτῷ δὲ συγγινώσκειν ὑπέσχετο. 

τὰ ἡμίση τῆς οὐσίας αὐτῷ κελεύσας ἀποδοϑῆναι. ὃ δὲ 

- Μεμφίβοσϑος ἱπάντα μέν᾽ εἶπεν “ἐχέτω ὃ Σιβάς, ἐμοὶ 
35 δ᾽ ἀπόχρη τὸ σὲ τὴν βασιλείαν ἀπολαβεῖν." 

«2125 Βερζξελαῖον δὲ τὸν Γαλαδίτην, ἄνδρα μέγαν 

καὶ καλόν, καὶ πολλὰ παρεσχημένον ἐν ταῖς Παρεμβο- 
λαῖς αὐτῷ. Ζ.αυίδην τε προπέμψαντα μέχρι τοῦ Ἰορδά- 

vOv, παρεκάλει συνελθεῖν ἕως τῶν Ἱεροσολύμων" γηρω- 

80 χομήσειν γὰρ αὐτὸν ἐν πάσῃ τιμῇ. καὶ ὡς πατρὸς 
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ἐπιμελήσεσϑαι καὶ προνοήσειν ἐπηγγέλλετο. (218) ὃ 

δὲ πόϑῳ τῶν οἴχοι παρῃτεῖτο τὴν μετ᾽ αὐτοῦ δια- 

τριβήν, καὶ τὸ γῆρας λέγων τοιοῦτον αὐτῷ τυγχάνειν 
er M , , M e / ^ 2 , 2 » 

ὥστε μὴ ἀπολαύειν τῶν ἡδέων. εἰς ὀγδοήκοντ᾽ ἔτη 

προβεβηκότος, ἀλλ᾽ ὥστε καταλύσεως ἤδη καὶ ταφῆς 

προνοεῖν. ἐπὶ ταύτην ἠξίου βουλόμενον αὐτῷ χαρίζε- 

σϑαι τὰ κατ᾽ ἐπιϑυμίαν αὐτὸν ἀπολῦσαι" (245 οὔτε 

οι 

γὰρ τροφῆς οὔτε ποτοῦ συνιέναι διὰ τὸν χρόνον, ἀπο- 

κεχλεῖσθαι δ᾽ αὐτῷ καὶ τὰς ἀκοὰς ἤδη πρὸς αὐλῶν 

ἤχους καὶ μέλη τῶν ἄλλων ὀργάνων. ὅσα παρὰ βασι- τὸ 
λεῦσι τέρπει τοὺς συνδιαιτωμένους. οὕτω δὲ λιπαρῶς 

δεομένου. “σὲ μέν᾽ εἶπεν ᾿ἀπολύω, τὸν δ᾽ υἱὸν ᾿4χί- μ , , 
μανον ἄφες μοι’ πάντων γὰρ αὐτῷ μεταδώσω τῶν 

ἀγαϑῶν." 

(91505 xal Βερξελαῖος μὲν καταλιπὼν τὸν υἱὸν καὶ τὸ 
προσχυνήσας τὸν βασιλέα, καὶ πάντων ἐπευξάμενος 

αὐτῷ τέλος ὧν ἔχει κατὰ ψυχήν. οἴκαδ᾽ ὑπέστρεψεν" 

παραγίνεται δ᾽ εἰς Γάλγαλα ΖΙαυίδης. τοῦ λαοῦ παντὸς 
M P "m M EST » M N E 5 "4 
ἤδη τὸ ἥμισυ περὶ αὑτὸν ἔχων καὶ τὴν lovÓ« φυλήν. 

(916» ἀφικνοῦνται δ᾽ εἰς Γάλγαλα πρὸς αὐτὸν of τῆς 3 ς φ 
χώρας πρῶτοι μετὰ πολλῆς πληϑύος. καὶ τὴν ᾿Ιούδα 

^ , , Y 3 UN 2 » e 

φυλὴν κατεμέμφοντο λάϑρᾳ πρὺς αὐτὸν ἐλθοῦσαν. ὡς 

δεῖν ὁμοῦ πάντας μιᾷ γνώμῃ ποιήσασϑαι τὴν ἀπάν- 

τησιν. οἱ δ᾽ ἄρχοντες τῆς Ἰούδα φυλῆς μὴ δυσχεραί- 

νειν αὐτοὺς ἠξίουν προληφϑέντας" καὶ γὰρ συγγενεῖς 5: 

ὔὕντες αὐτοῦ. καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον προνοούμενοι καὶ 

στέργοντες φϑάσαι. οὐ μέντοι ye διὰ τὸ προελϑεῖν 

δῶρα λαβεῖν αὐτούς, ἵν᾽ ἔχωσιν ἐπὶ τούτῳ δυσφορεῖν 

(of) ὕστεροι πρὸς αὐτὸν ἐλϑόντες. (211) ταῦτα τῶν τῆς 

Ἰούδα φυλῆς ἡγεμόνων εἰπόντων. οἵ τῶν ἄλλων ἄρχοντες 2|. 
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οὐχ ἡσύχασαν. ἀλλ᾽ “ἡμεῖς μέν᾽ ἔφασαν. “ὦ ἀδελφοί, 

ϑαυμάξομεν ὑμᾶς αὑτῶν ἀποκαλοῦντας μόνων συγγενῆ 

τὸν βασιλέα ὃ γὰρ τὴν ἁπάντων ἐξουσίαν παρὰ τοῦ 

ϑεοῦ λαβὼν πάντων ἡμῶν εἶναι συγγενὴς κρίνεται. 

5 χαὶ διὰ τοῦϑ᾽ ὁ μὲν λαὺς ἅπας ἕνδεκα μοίρας ἔχει. 

μίαν δ᾽ ὑμεῖς, καὶ πρεσβύτεροι ἐσμέν, καὶ οὐκ ἐποιή- 

σατε δίκαια κρύφα καὶ λεληϑότως ἐλθόντες πρὸς τὸν 

βασιλέα. 
(29185 τοιαῦτα τῶν ἡγεμόνων πρὸς ἀλλήλους δια- 

10 λεχϑέντων. ἀνήρ τις πονηρὸς καὶ στάσει χαίρων. ὄνομα 

Σαβαῖος. υἱὸς Βοχορίου τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς. στὰς 

ἐν μέσῳ πρὸς τὸ πλῆϑος μέγα βοήσας εἶπεν ᾿ οὔτ᾽ ἔχει 

τις ἡμῶν παρὰ Ζαυίδῃ μοίρας, οὔτε κλῆρον παρὰ τῷ 

Ἰεσσαίου παιδί. «2195 x«l μετὰ τοὺς λόγους σαλπί- 

τὸ σὰς κέρατι σημαίνει πόλεμον πρὺς τὸν βασιλέα. καὶ 

πάντες ἠκολούϑησαν ἐχείνῳ Ζ΄αυίδην καταλιπόντες" 

μόνη δ᾽ αὐτῷ παρέμεινεν ἡ Ἰούδα φυλή, καὶ κατέστη- 
σεν αὐτὸν εἰς τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις βασίλειον. καὶ τὰς 

μὲν παλλαχὰς αἷς ὃ υἱὸς αὐτοῦ συνῆλϑεν ᾿4βεσάλω- 

30 0g, εἰς ἄλλην μετήγαγεν οἰκίαν, πάντα προστάξας 

αὐταῖς χορηγεῖν τἀπιτήδεια τοὺς ἐπιμελομένους, αὐτὸς 

δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐπλησίαζεν αὐταῖς. (280) ἀποδείκνυσι δὲ καὶ 

τὸν ᾿Δμεσσὰν στρατηγόν. καὶ τὴν τάξιν αὐτῷ ig! ἧς 

Ἰώαβος ἣν δίδωσιν" ἐκέλευσέ τε στρατιὰν ὅσην δύνα- 

95 ται συναγαγόντ᾽ ἐκ τῆς Ἰούδα φυλῆς μεϑ' ἡμέρας τρεῖς 

ὡς αὐτὸν ἐλθεῖν, ἵνα παραδοὺς αὐτῷ πᾶσαν τὴν δύνα- 

uiv ἐχπέμψῃ πολεμήσοντα τὸν υἱὸν τοῦ Βοχορίου. 

(9815 ἐξελϑόντος δὲ τοῦ ᾿“μεσσᾶ καὶ περὶ τὴν ἄϑροισιν 
τῆς στρατιᾶς βραδύνοντος. ὡς οὐχ ἐπανῇει. τῇ τρίτῃ 

30 τῶν ἡμερῶν ὃ βασιλεὺς πρὸς τὸν Ἰώαβον ἔλεγεν ovx 
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εἶναι σύμφορον ἀνοχὴν τῷ Σαβαίῳ διδόναι. μή, γενό- 

μένος ἐν πλείονι παρασκχευῇ. μειζόνων κακῶν καὶ πραγ- 

μάτων αἴτιος ἢ ᾿4βεσάλωμος αὐτοῖς κατέστη γένηται. 

(2825 ἱμὴ περίμενε τοίνυν ἔτι μηδέν, ἀλλὰ τὴν οὖσαν 

παραλαβὼν δύναμιν καὶ τοὺς ἑξακοσίους μετ᾽ ᾿᾽4βεσ- 
σαίου τἀδελφοῦ σου δίωκε τὸν πολέμιον. καὶ ὅπου 

zov ἂν αὐτὸν καταλάβῃς ὄντα, πειράϑητι συμβαλεῖν. 

σπούδασον δ᾽ αὐτὸν φϑάσαι, μὴ πόλεις ὀχυρὰς κατα- 

λαβόμενος ἀγῶνας ἡμῖν καὶ πολλοὺς ἱδρῶτας παρα- 
σκευάσῃ. 

(2835 Ἰώαβος δ᾽ οὐκέτι μέλλειν ἔχρινεν, ἀλλὰ τόν 

τ᾿ ἀδελφὸν καὶ τοὺς ἑξακοσίους παραλαβών, καὶ ὅση 
λοιπὴ δύναμις ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἕπεσϑαι κελεύ- 

σας, ἐξώρμησεν ἐπὶ τὸν Σαβαῖον. ἤδη δ᾽ ἐν Γαβαῷ 

(κώμη δ᾽ ἐστὶν αὕτη σταδίους ἀπέχουσα τετταράκοντα 
τῶν Ἱεροσολύμων) γεγενημένος, πολλὴν ᾿μεσσᾶ δύνα- 

μιν ἄγοντος. ἀπήντησεν αὐτῷ διεξζωσμένος μάχαιραν 

καὶ ϑώρακα ἐνδεδυμένος ᾿Ιώαβος᾽ (2845 προσιόντος δ᾽ 

σι 

ἀσπάσασϑαι τοῦ ᾿Δμεσσᾶ. φιλοτεχνεῖ τὴν μάχαιραν. 

αὐτομάτως ἐκ τῆς ϑήκης ἐχπεσεῖν. βαστάσας δ᾽ αὐτὴν 

ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ τῇ ἑτέρᾳ τὸν ᾿Δμεσσὰν ἐγγὺς γενό- 

μένον ὡς χαταφιλήσων τοῦ γενείου λαβόμενος, οὐ προ- 
A ? Y , “ m B Y ιδόμενον εἰς τὴν γαστέρα πλήξας ἀπέκτεινεν, ἀσεβὲς 

ἔργον διαπραξάμενος καὶ παντελῶς ἀνόσιον, ἀγαϑὸν 
νεανίαν καὶ συγγενῆ καὶ μηδὲν ἀδικήσαντα ζηλοτυπήσας : 

τῆς στρατηγίας καὶ τῆς παρὰ τῷ βασιλεῖ πρὸς αὐτὸν 

ἰσοτιμίας. (280) διὰ ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν καὶ τὸν 

᾿Αβέννηρον ἐφόνευσεν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν αὐτοῦ τὸ παρα- 

νόμημα πρόφασις εὐπρεπὴς συγγνωστὸν ἐδόκει ποιεῖν. 

ἁδελφὸς ᾿“σόάηλος ἐκδεδικῆσϑαι νομιζόμενος" τοῦ δ᾽ 
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"AusGGà φόνου οὐδὲν τοιοῦτον ἔσχε παραχκάλυμμα. 

(2865 ἀποκτείνας δὲ τὸν συστράτηγον ἐδίωκε τὸν Σὰ- 

βαῖον. καταλιπὼν ἕνα πρὸς τῷ νεκρῷ. βοᾶν ἐντειλά- 
* * jJ er , 3 -- ^ 

μένος πρὺς τὴν στρατιὰν ὅτι τέϑνηκεν ᾿μεσσᾶς δικαίως 

5 καὶ μετ᾽ αἰτίας κολαξούσης, εἰ 0i φρονεῖτε τὰ τοῦ βα- 
, e , - X -2 , ^ v 22 

σιλέως. ἔπεσϑε αὐτοῦ τῷ στρατηγῶ loco καὶ ᾿Αβεσ- 
, X “ o9Qo-7 , - , 

σαίῳ τῷ τούτου ἀδελφῷ. (281) χειμένου δὲ τοῦ σώ- 

ματος ἐπὶ τῆς ὁδοῦ καὶ παντὸς τοῦ πλήϑους ἐπ᾽ αὐτῷ 

συρρέοντος. καὶ οἷα ὄχλος φιλεῖ, ἐθαύμαξον ἠλέουν 

10 προσιστάμενοι᾽ βαστάσας δ᾽ ἐκεῖϑεν ὃ φύλαξ καὶ κομί- 

σὰς εἴς τι χωρίον ἀπωτάτω τῆς 0000, τίϑησιν αὐτόϑι 

καὶ καλύπτει ἱματίῳ. τούτου γενομένου πᾶς ὃ λαὺς 

ἠκολούϑησε τῷ ἸΙωάβῳ. {2885 διώξαντι δ᾽ αὐτῷ διὰ 
πάσης τῆς Ἰσραηλιτῶν χώρας τὸν Σαβαῖον. δηλοῖ τις 

15 ἐν ὀχυρᾷ πόλει τυγχάνειν αὐτόν, 'AfsAucyée λεγομένῃ. 
παραγενόμενος δ᾽ ἐκεῖ καὶ τῇ στρατιᾷ περικαϑίσας τὴν 

πόλιν. καὶ χαράκωμα περὶ αὐτὴν πηξάμενος. ὑπορύτ- 

τειν ἐχέλευσε τοῖς στρατιώταις τὼ τείχη καὶ καταβάλ- 

λειν αὐτά" μὴ δεξαμένων γὰρ αὐτὸν τῶν ἐν τῇ πόλει, 

χαλεπῶς πρὺς αὐτοὺς διετέϑη. (2895 γύναιον δέ τι 

σῶφρον καὶ συνετόν, ἐν ἐσχάτοις ἤδη τὴν πατρίδα 

κειμένην ϑεασάμενον, ἀναβὰν ἐπὶ τὸ τεῖχος προσκαλεῖ- 
ται διὰ τῶν ὁπλιτῶν τὸν Ἰώαβον. προσελθόντος δ᾽ 

ἤρξατο λέγειν ὡς ὁ ϑεὸς τοὺς βασιλεῖς καὶ τοὺς στρα- 

τηγοὺς ἀποδείξειεν. ἵνα τοὺς πολεμίους τοὺς Ἑβραίων 

ἐξαιρῶσι καὶ παρέχωσιν αὐτοῖς εἰρήνην ἀπ᾿ αὐτῶν" 

ἱσὺ δὲ σπουδάξεις μητρύπολιν Ἰσραηλιτῶν καταβαλεῖν 

x«l πορϑῆσαι μηδὲν ἐξαμαρτοῦσαν. 4290» ὃ δ᾽ ἵλεων 
μὲν εὔχεται τὸν ϑεὸν αὐτῷ διαμένειν, αὐτὸς δ᾽ οὕτως 

ἔχειν εἶπεν ὡς μηδένα τοῦ λαοῦ φονεῦσαι. οὐχ ὅτι 

8 386 — 2 Reg. XX 11. 
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πόλιν ἐξελεῖν βούλεσϑαι τηλικαύτην. λαβὼν μέντοι 

παρ᾽ αὐτῶν τὸν ἀντάραντα τῷ βασιλεῖ πρὸς τιμωρίαν. 
Σαβαῖον υἱὸν τοῦ Boyogíov, παύσεσθαι τῆς πολιορ- 

κίας καὶ τὴν στρατιὰν ἀπάξειν. 291» ὡς δ᾽ ἤκουσεν 

ἡ γυνὴ τὰ παρὰ τοῦ Ἰωάβου, μικρὸν ἐπισχεῖν δεηϑεῖσα 
(τὴν γὰρ κεφαλὴν εὐθέως αὐτῷ ῥιφήσεσϑαι τὴν τοῦ 

πολεμίου) καταβαίνει πρὸς τοὺς πολίτας, καί ᾿βούλεσϑ᾽᾽ 

εἰποῦσα “κακοὶ κακῶς μετὰ τέκνων ἀπολέσϑαι καὶ γυ- 
ναικῶν ὑπὲρ ἀνθρώπου πονηροῦ xci μηδὲ τίς ἐστι 

γνωριξζομένου. xcl τοῦτον ἔχειν ἀντὶ “΄αυίδου τοῦ 

τοσαῦτ᾽ εὐεργετήσαντος ἡμᾶς βασιλέα, καὶ πρὸς δύνα- 

μιν τοσαύτην καὶ τηλικαύτην ἀνταίρειν μίαν πόλιν: 

(202) πείϑει τὴν κεφαλὴν ἀποτεμόντας τοῦ Σαβαίου 

ῥῖψαι ταύτην εἰς τὸ ἸΙωάβου στράτευμα. τούτου γενο- 

μένου σημήνας ἀνακλητικὸν ὃ τοῦ βασιλέως στρατηγὸς 

ἔλυσε τὴν πολιορχίαν. καὶ παραγενόμενος εἰς Tsgooó- 

λυμα παντὺς ἀποδείκνυται πάλιν τοῦ λαοῦ στρατηγός. 

(208) καϑίστησι δὲ καὶ Βαναίαν ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τῶν 

σωματοφυλάκων καὶ τῶν ἑξακοσίων, ᾿“δώραμον δ᾽ ἐποίη- 
τῷ σεν ἐπὶ τῶν φόρων, καὶ Σαβάϑην καὶ ᾿ἀχίλαον ἐπὶ 

τῶν ὑπομνημάτων, Σουσὰν δὲ γραμματέα, Σάδωκον 

δὲ καὶ ᾿4βιάϑαρον ἀπέφηνεν ἱερεῖς. 

(2945 μετὰ δὲ ταῦτα τῆς χώρας λιμῷ φϑειρομένης 

ἱκέτευσε “Ιαυίδης τὸν ϑεὸν ἐλεῆσαι. τὸν λαόν. καὶ τὴν 

αἰτίαν αὐτῷ καὶ τὴν ἴασιν φανερὰν ποιῆσαι τῆς νόσου. 3 

τῶν δὲ προφητῶν εἰπόντων βούλεσϑαι τὸν ϑεὸν ἐχδὶ- 

κίας τυχεῖν τοὺς Γαβαωνίτας, og Σάουλος ὁ βασιλεὺς 

ἀποκτείνας ἠσέβησεν ἐξαπατήσας καὶ τοὺς ὅρκους αὐὖ- 

τοῖς. οὺς ὁ στρατηγὺς Ἰησοῦς ὥμοσε καὶ ἡ γερουσία, 

μὴ φυλάξας: (290) ἐὰν τοίνυν δίκην ἣν αὐτοὶ ϑέλου- 3 

8. 291 — 2 Reg. XX 22. 
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σιν οἵ Γαβαωνῖται λαβεῖν ὑπὲρ τῶν ἀνῃρημένων, ταύ- 

τὴν αὐτοῖς παράσχῃ. διαλλαγήσεσϑαι καὶ τὸν ὄχλον 

ἀπαλλάξειν τῶν κακῶν ἐπηγγέλλετο. (2965 ὡς οὖν 

ταῦτα παρὰ τῶν προφητῶν ἔμαϑεν ἐπιζητεῖν τὸν Oeóv, 

μεταπέμπεται τοὺς Γαβαωνίτας. καὶ τίνος βούλονται 

τυχεῖν ἐπηρώτα. τῶν δ᾽ ἐκ τοῦ γένους τοῦ Σιαούλου 

παραλαβεῖν ἕπτὰ παῖδας ἀξιωσάντων πρὺς τιμωρίαν, ὁ 

βασιλεὺς ἀναζητήσας παρέδωκεν αὐτοῖς. Μεμφιβόσϑου 

φεισάμενος τοῦ Ἰωνάϑου παιδός. (291) παραλαβόντες 

10 δ᾽ of Γαβαωνῖται τοὺς ἄνδρας ὡς ἐβούλοντο ἐκόλασαν. 

ἤρξατο δ᾽ ὕειν παραχρῆμα ὃ ϑεὸς καὶ τὴν γῆν πρὸς 

γονὴν καρπῶν ἀνακαλεῖν, ἀπολύσας τοῦ πρότερον αὐχ- 

μοῦ" χαὶ πάλ ὑϑή; ἡ τῶν Ἕβραί j [ ιν ηὐϑήνησεν ἣ τῶν Ἑβραίων χώρα. 
(2085 στρατεύεται δὲ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον ὁ fa- 

15 σιλεὺς ἐπὶ Παλαιστινούς. καὶ συνάψας μάχην αὐτοῖς 

καὶ τρεψάμενος ἐμονώϑη διώκων. καὶ γενόμενος ἔκλυ- 

τος ὥφϑη πρός τινος τῶν πολεμίων. "Axucvogs μὲν 

τοὔνομα, ᾿ράφου δὲ παιδός. 4299» οὗτος ἦν μὲν καὶ 
ἀπόγονος τῶν γιγάντων. ἔχων δὲ καὶ ξυστὸν οὗ τὴν 

590 λαβὴν φασὶν ἕλκειν σταϑμὸν τριακοσίους σίκλους, καὶ 
, e M ^ Ld , x4 2 ϑώρακα ἁλυσιδωτὸν καὶ ῥομφαίαν, ὥρμησεν ἐπιστρα- 

φεὶς ὡς ἀποχτενῶν τὸν τῶν πολεμίων βασιλέα" παρεῖτο 
^ e M - [4 » M ? 2 , 3 

γὰρ ὑπὸ τοῦ χόπου. ἐπιφανεὶς δ᾽ ἐξαίφνης ᾿᾽4βεσ- 

σαῖος ὃ Ἰωάβου ἀδελφὸς τὸν βασιλέα μὲν ὑπερήσπισε 

35 περιβὰς κείμενον. ἀπέχτεινε δὲ τὸν πολέμιον. (3005 
M v “ΕΑ - 3 3 ^ - M 

ἤνεγκε δ᾽ ἐπὶ τῷ παρ᾽ ὀλίγον κινδυνεῦσαι τὸν βα- 

σιλέα χαλεπῶς τὸ πλῆϑος" x«l οἵ ἡγεμόνες ὥρκωσαν 

αὐτὸν μηκέτι εἰς μάχην ἀπαντῆσαι σὺν αὐτοῖς. μὴ 

δι᾿ ἀνδρείαν καὶ προϑυμίαν παϑών τι τῶν δεινῶν 

30 στερήσῃ τὸν λαὺν τῶν Óv αὐτὸν ἀγαϑῶν, ὅσα τ᾽ ἤδη 

8 296 — 5 Reg. XXI 2, 
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παρέσχηκε x«l ὅσων ἔτι μεθέξουσι πολὺν βιώσαντος 
χρόνον. 

(301» συνελθόντων δὲ τῶν Παλαιστινῶν εἰς Γα- 

ζάραν πόλιν ἀκούσας ὃ βασιλεὺς ἔπεμψεν ἐπ᾽ αὐτοὺς 

στρατιάν. ἠρίστευσε δὲ τότε καὶ σφόδρ᾽ ηὐδοκίμησε 

Σοβάκχης ὃ Χετταῖος, εἷς τῶν περὶ “Ιαυίδην ἀνδρειο- 

τάτων᾽ ἀπέχτεινε γὰρ πολλοὺς τῶν αὐχούντων προ- 
γόνους τοὺς γίγαντας καὶ μέγ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρείᾳ φρονούντων. 

αἴτιός τε τῆς νίκης τοῖς Ἑβραίοις ἐγένετο. {9025 καὶ 

uer ἐκείνην τὴν ἧτταν πάλιν ἐπολέμησαν οἵ Παλαι- 

στινοί, καὶ στρατιὰν ἐπ᾽ αὐτοὺς Ζ)αυίδου πέμψαντος 

ἠρίστευσε Νεφάνος ὃ συγγενὴς αὐτοῦ μονομαχήσας 

γὰρ τῷ πάντων ἀνδρειοτάτῳ τῶν Παλαιστινῶν ἀπέκτει- 

vsv αὐτόν. καὶ τοὺς ἄλλους εἰς φυγὴν ἔτρεψε, πολλοί 

τ᾽ αὐτῶν ἀπέϑανον μαχόμενοι. {9085 διαλιπόντες δ᾽ 

ὀλίγον χρόνον ἐστρατοπεδεύσαντο πρὺς τῇ Γίττῃ πόλει. 

τῶν ὅρων τῆς Ἑβραίων χώρας οὐκ ἄπωθεν. ἦν δ᾽ 

αὐτοῖς ἀνὴρ τὸ μὲν ὕψος ?É πήχεων, δακτύλους δ᾽ ἐν 
ἑκατέρᾳ τῶν βάσεων καὶ τῶν χειρῶν ἑνὶ περιττοτέρους 
εἶχε τῶν κατὰ φύσιν. «9045 ἐκ τῆς οὖν πεμφϑείσης 

ἐπ᾽ αὐτοὺς ὑπὸ “αυίδου στρατιᾶς τούτῳ μονομαχήσας 

Ἰωνάϑης ὃ Σαμᾶ υἱὸς ἀνεῖλέ v' αὐτόν. καὶ τῆς ὅλης 

νίκης δοπὴ γενόμενος δόξαν ἀριστείας ἀπηνέγκατο" καὶ 

γὰρ οὗτος ὁ Παλαιστινὺς ηὔχει τῶν γιγάντων ἀπόγονος 

εἶναι. μετὰ δὲ ταύτην τὴν μάχην οὐκέτι τοῖς Ἰσραη- 

λίταις ἐπολέμησαν. ^ 

(3055 ἀπηλλαγμένος δ᾽ ἤδη πολέμων Ó “Ζ]αυίδης 

καὶ κινδύνων. καὶ βαϑείας ἀπολαύων τὸ λοιπὸν εἰρή- 

νης, ὠδὰς εἰς τὸν ϑεὸν καὶ ὕμνους συνετάξατο μέτρου 

σι 

15 

to e 

ποικίλου" τοὺς μὲν γὰρ τριμέτρους τοὺς δὲ πεντα- 80 

8 301 — 2 Reg. XXI 18. 
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uérgove ἐποίησεν. ὄργανά τε κατασκευάσας ἐδίδαξε πρὸς 

αὐτὰ τοὺς “ευίτας ὑμνεῖν τὸν ϑεὸν κατά ve τὴν τῶν κα- 

λουμένων σαββάτων ἡμέραν καὶ κατὰ τὰς ἄλλας ἕορτάς. 

«8065 ἡ δὲ τῶν ὀργάνων ἰδέα τοιαύτη τίς ἐστι τὸν τρό- 

πον. ἡ μὲν κινύρα δέκα χορδαῖς ἐξημμένη τύπτεται πλή- 
χτρῳ. 3| δὲ νάβλα δώδεκα φϑόγγους ἔχουσα τοῖς δακτύ- 

λοις χρούεται. κύμβαλά v ἣν πλατέα καὶ μεγάλα χαλκᾶ. 
καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον ἡμῖν, ὥστε μὴ 

οι 

τελέως ἀγνοεῖν τὴν τῶν προειρημένων ὀργάνων φύσιν, 

ἀρκείσϑω λελέχϑαι" (3015 τῷ δὲ βασιλεῖ πάντες ἦσαν 
δ M 8. y 9 ^ , 2 δ , M 

of περὶ αὐτὸν ἀνδρεῖοι, τούτων δ᾽ οἵ διασημότατοι καὶ 

1 e 

λαμπροὶ τὰς πράξεις ὀκτὼ καὶ τριάκοντα. ὧν πέντε 

μόνων διηγήσομαι τἄργα φανερὰς γὰρ καὶ τὰς τῶν 

ἄλλων ἀρετὰς ἀρκέσουσιν οὗτοι ποιῆσαι" δυνατοὶ γὰρ 

15 ἦσαν οὗτοι καὶ χώρας ὑπάγεσϑαι καὶ μεγάλων ἐθνῶν 
κρατῆσαι. (908) πρῶτος μὲν οὖν Ἰέσσαμος υἱὸς ᾽4χε- 
μαίου. ὃς πολλάκις εἰς τὴν παράταξιν ἐμπηδῶν τῶν 

πολεμίων. οὐ πρὶν ἀπεπαύετο μαχόμενος πρὶν ἐνακο- 

σίους αὐτῶν κατέβαλε. μετ᾽ αὐτὸν ἦν Ἐλεάξαρος υἱὸς 

30 “ωδείου, 0g ἦν μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν ᾿ἀρασάμῳ. (ϑ0 0) 

οὗτός ποτε τῶν Ἰσραηλιτῶν καταπλαγέντων τὸ πλῆϑος 

τῶν Παλαιστινῶν καὶ φευγόντων μόνος ἔμεινε. καὶ 

συμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀπέκτεινεν αὐτῶν πολλούς, 

ὡς ὑπὸ τοῦ αἵματος προσκολληϑῆναι τὴν ῥομφαίαν 

56 χκὐτοῦ τῇ δεξιᾷ, καὶ τοὺς ἸΙσραηλίτας, ἰδόντας τετραμ- e 

μένους ὑπ᾽ αὐτοῦ τοὺς Παλαιστινούς, καταβάντας ἀπὸ 

τῶν ὀρέων διώκειν, καὶ ϑαυμαστὴν καὶ διαβόητον τότε 
,. ἄρασϑ' - Y "EA £ " , E D 

νίκην ἄρασϑαι. τοῦ uiv εαξάρου χτείνοντος. ἕπο- 

μένου δὲ τοῦ πλήϑους καὶ σκυλεύοντος τοὺς ἀναιρου- 

80 μένους. (2105 τρίτος δ᾽ ἦν Ἰλοῦ μὲν υἱός, Κησαβαῖος 

8 305 — 2 Reg. XXII 1; 1 Paral. XVI 7. XXV 1. 
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δ᾽ ὄνομα. καὶ οὗτος ἐν τοῖς πρὸς Παλαιστινοὺς ἀγῶ- 

σιν. εἰς τόπον Σιαγόνα λεγόμενον αὐτῶν παραταξα- 

μένων, ὡς οἱ Ἑβραῖοι πάλιν τὴν δύναμιν φοβηϑέντες 

οὐχ ὑπέμειναν, ὑπέστη μόνος ὡς στράτευμα καὶ τάξις, 

x«i τοὺς μὲν αὐτῶν χατέβαλεν. τοὺς δ᾽ οὐ καρτερή- 

σαντας αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν βίαν ἀλλ᾽ εἰς φυγὴν 

ἀποστραφέντας ἐδίωξε. {911 ταῦτα μὲν ἔργα χειρῶν 

καὶ μάχης οἱ τρεῖς ἐπεδείξαντο" καϑ' ὃν δὲ καιρὸν ἐν 
Ἱεροσολύμοις ὄντος τοῦ βασιλέως ἐπῆλθεν ἡ τῶν Πα- 

λαιστινῶν δύναμις πολεμῆσαι, “4αυίδης μὲν ἐπὶ τὴν 

ἀκρόπολιν ἀνῆλϑεν, ὡς προειρήκαμεν, πευσόμενος τοῦ 

ϑεοῦ περὶ τοῦ πολέμου: (3125 τῆς δὲ τῶν ἐχϑρῶν 
παρεμβολῆς ἐν τῇ κοιλάδι κειμένης ἣ μέχρι Βηϑλεέμων 

πόλεως διατείνει. σταδίους Ἱεροσολύμων ἀπεχούσης 

εἴχοσιν, ὃ Ζαυίδης τοῖς ἑταίροις 'χαλὸν ὕδωρ᾽ εἶπεν 

“ἔχομεν ἐν τῇ πατρίδι μου καὶ μάλιστα τὸ ἐν τῷ λάκκῳ 
τῷ πρὺς τῇ πύλῃ ϑαυμάξων, εἴ τις ἐξ αὐτοῦ πιεῖν 

αὐτῷ κομίσειε, μᾶλλον ἐθελήσειν ἢ εἰ πολλὰ χρήματα 

δοίη. 4313» ταῦτ᾽ ἀκούσαντες οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι, 

παραχρῆμ᾽ ἐκδραμόντες καὶ διὰ μέσου τοῦ τῶν πολεμίων 
ὁρμήσαντες στρατοπέδου ἧκον εἰς Βηϑλεέμ, καὶ τοῦ 

ὕδατος ἀρυσάμενοι πάλιν διὰ τῆς παρεμβολῆς ὑπέστρε- 

ψαν πρὺς τὸν βασιλέα, ὡς τοὺς Παλαιστινοὺς κατα- 

πλαγέντας αὐτῶν τὸ ϑοάσος καὶ τὴν εὐψυχίαν ἠρεμῆ- 

σαι. καὶ μηδὲν ἐπ᾽ αὐτοὺς τολμῆσαι καταφρονήσαντας 

τῆς ὀλιγότητος. 4914) χομισϑέντος δὲ τοῦ ὕδατος οὐκ 
ἔπιεν ὃ βασιλεύς, κινδύνῳ καὶ αἵματι φήσας ἀνθρώπων 

αὐτὸ κεκομίσϑαι, καὶ διὰ τοῦτο μὴ προσήκειν αὐτὸ 

πιεῖν" ἔσπεισε δ᾽ ἀπ’ αὐτοῦ τῷ cO, καὶ περὶ τῆς 
σωτηρίας τῶν ἀνδρῶν ηὐχαρίστησεν αὐτῷ. "uer τού- 

8$ 910 — 2 Reg. XXIIT 11. 
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rove qv ὃ Ἰωάβου ἀδελφὺς ᾿4βεσσαῖος" (3105 καὶ γὰρ 

οὗτος μιᾷ ἡμέρᾳ τῶν πολεμίων ἑξακοσίους ἀπέχτεινεν. 

πέμπτος Βαναίας [ὃ ἱερεὺς τῷ γένει. προκληϑεὶς γὰρ 

ὑπ᾽ ἀδελφῶν διασήμων ἐν τῇ Μωαβίτιδι χώρᾳ, κατ᾽ 

5 ἀρετὴν ἐκράτησεν αὐτῶν. καὶ πάλιν αὐτὸν ἀνδρὸς 4ἰ- 

γυπτίου τὸ γένος, ϑαυμαστοῦ τὸ μέγεθος, προκαλεσα- 

μένου, γυμνὺς ὡπλισμένον τῷ δόρατι τῷ ἐχείνου βαλὼν 

ἀπέχτεινε" περιελόμενος γὰρ αὐτοῦ τὸν ἄκοντα, καὶ 

ξῶντ᾽ ἔτι καὶ μαχόμενον σχυλεύσας. τοῖς ἰδίοις αὐτὸν 

10 ὅπλοις διεχρήσατο. 316» προσαριϑμήσειε δ᾽ ἄν τις 

αὐτοῦ καὶ τοῦτο ταῖς προειρημέναις πράξεσιν ἢ Og 

πρῶτον αὐτῶν κατ᾽ εὐψυχίαν ἢ ὡς ὅμοιον. νίφοντος 

γὰρ τοῦ ϑεοῦ λέων εἴς τινα λάκκον ὀλισϑὼν ἐνέπεσε, 
στενοῦ δ᾽ ὄντος τοῦ στομίου δῆλος ἦν ἀφανὴς ἐσό- 

1» μένος, ἐμφραγέντος αὐτοῦ τῇ χιόνι. πόρον οὖν οὐδένα 

βλέπων ἐξόδου καὶ σωτηρίας ἐβουχᾶτο. 5117) τοῦ δὲ 
ϑηρὸς ἀκούσας ὁ Βαναίας (ὥδευε γὰρ τότε) καὶ πρὺς 

τὴν βοὴν ἐλϑών. καταβὰς εἰς τὸ στόμιον, πλήξας αὐ- 

τὸν μαχόμενον τῷ μετὰ χεῖρας ξύλῳ παραχρῆμ᾽ ἀπ- 

3) ἔχτεινε. καὶ οὗ λοιποὶ δὲ τοιοῦτοι τὰς ἀρετὰς ὑπῆρχον. 
(918) ὃ δὲ βασιλεὺς 4αυίδης βουλόμενος γνῶναι 

πόσαι μυριάδες εἰσὶ τοῦ λαοῦ, τῶν Μωυσέος ἐντολῶν 

ἐκλαϑόμενος. ὃς προεῖπεν, ἐὰν έἐξαριϑμηϑῇ τὸ πλῆϑος. 

ὑπὲρ ἑκάστης κεφαλῆς αὐτοῦ τῷ ϑεῷ τελέσαι ἡμίσι- 

35 xAov, προσέταξεν Todo τῷ στρατηγῷ πορευϑέντι πάντα 

τὸν ὄχλον ἐξαριϑμῆσαι. {3195 τοῦ δ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον 

εἶναι φήσαντος τοῦτο ποιεῖν οὐκ ἐπείσϑη. ἱπροσέταξε 

δὲ μηδὲν μελλήσαντα ἰβαδίξειν ἐπὶ τὴν ἐξαρίϑμησιν 

τῶν Ἑβραίων. ᾿Ιώαβος δὲ τοὺς ἄρχοντας τῶν φυλῶν 

8 315 ΞΞ 2 Reg. XXIII 18; 1 Paral, XI 20. $ 318 — 
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παραλαβὼν καὶ γραμματεῖς, ἐπιὼν τὴν τῶν Ἰσραηλιτῶν 

χώραν, καὶ τὸ πλῆϑος ὅσον ἐστὶ κατανοήσας. ὑπέστρεψεν 
εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τὸν βασιλέα μετὰ μῆνας ἐννέα 
καὶ ἡμέρας εἴκοσι. καὶ τὸν ἀριϑμὸν ἀπέδωκε τῷ βασιλεῖ 

τοῦ λαοῦ χωρὶς τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς" (320) ἐξαριϑ- 

μῆσαι γὰρ αὐτὴν οὐκ ἔφϑασεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν Δευιτῶν 

φυλήν" μετενόησε γὰρ ὃ βασιλεὺς ὧν εἰς τὸν ϑεὸν 

ἥμαρτεν. ἦν δὲ τῶν ἄλλων Ἰσραηλιτῶν ἀριϑμὸς ἐνε- 

νήκοντα μυριάδες ὕπλα βαστάζειν καὶ στρατεύεσθαι 

δυναμένων. ἡ ὃ ᾿Ιούδα φυλὴ x«9^ ἑαυτὴν τετταράκοντα 

μυριάδες ἦσαν. 

(921) τῶν δὲ προφητῶν δηλωσάντων τῷ “]αυίδῃ 

ὅτι δι᾽ ὀργῆς ἐστὶν αὐτῷ ὁ ϑεός, ἱχετεύειν ἤρξατο καὶ 

παρακαλεῖν εὐμενῆ γίνεσθαι καὶ συγγινώσκειν ἧμαρ- 

τηκότι. Γάδον δὲ τὸν προφήτην ἔπεμψεν ὁ ϑεὸς πρὸς 

αὐτὸν τρεῖς αἱρέσεις κομίζοντα, ὅπως ἐκλέξεται τούτων 

ἣν ἂν δοκιμάσῃ, πότερον ϑέλει λιμὸν γενέσθαι κατὰ 

τὴν χώραν ἐπ᾽’ ἔτη ἕπτά, ἢ τρεῖς μῆνας πολεμήσας 

σι 

15 

ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἡττηϑῆναι. ἢ λοιμὸν ἐνσκῆψαι x«l. 

νόσον ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας τοῖς Ἑβραίοις. 49322» ὃ δ᾽ εἰς 
ἀμήχανον ἐχλογὴν μεγάλων κακῶν ἐμπεσὼν ἐλυπεῖτο 

x«l σφόδρ᾽ ἣν συγκεχυμένος. τοῦ δὲ προφήτου τοῦτο 

δεῖν ἐξ ἀνάγκης γενέσϑαι φήσαντος. καὶ κελεύοντος 

ἀποκρίνασϑαι ταχέως, ἵν᾽ ἀπαγγείλῃ τὴν αἵρεσιν αὐτοῦ 

τῷ ϑεῶ, λογισάμενος ὃ βασιλεὺς ὡς εἰ λιμὸν αἰτήσει 

δόξει τοῦτο πεποιηκέναι τοῖς ἄλλοις αὑτῷ μὲν ἀφόβως. 

ὅτι πολὺν «ovrog ἐγκεκλεισμένον ἔχοι σῖτον, ἐκείνοις δὲ 

βλαβερῶς, 4393» ἂν δέ γ᾽ ἕληται τοὺς τρεῖς μῆνας 

νικωμένους αὐτούς, ὅτι τοὺς ἀνδρειοτάτους ἔχων περὶ 

αὑτὸν καὶ φρούρια καὶ ὡς διὰ τοῦτο μηδὲν φοβούμενος 

8. 820 — 2 Reg. XXIV 9; 1 Paral. XXI 6. 
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&lAero τὸν πόλεμον, ἠτήσατο πάϑος κοινὸν x«l βασι- 

λεῦσι καὶ τοῖς ἀρχομένοις, ἐν ᾧ τὸ δέος ἴσον ἁπάντων 

γίνεται. προειπὼν ὅτι πολὺ κρεῖττον εἰς τὰς τοῦ ϑεοῦ 

χεῖρας ἐμπεσεῖν ἢ τὰς τῶν πολεμίων. 
5 (3945 ταῦτ᾽ ἀκούσας ὁ προφήτης ἀπήγγειλε τῷ 

ϑεῷ" ὃ δὲ τὸν λοιμὸν χαὶ τὴν φϑορὰν ἔπεμψε τοῖς 

Ἑβραίοις. ἀπέϑνησκον δ᾽ οὐ μονοτρόπως. οὐδ᾽ ὥστε 

ῥάδιον κατανοῆσαι γενέσϑαι τὴν νόσον. ἀλλὰ τὸ μὲν 

κακὸν ἕν ἦν. μυρίαις δ᾽ αὐτοὺς αἰτίαις καὶ προφάσεσιν 

τὸ οὐδ᾽ ἐπινοῆσαι δυναμένους ἀνήρπαζξεν. {330 ἄλλος 

γὰρ ἐπ᾽ ἄλλῳ διεφϑείρετο,. καὶ λανθάνον ἐπερχόμενον 

τὸ δεινὸν ὀξεῖαν τὴν τελευτὴν ἐπέφερε. τῶν μὲν αἰφνι- 

δίως μετ᾽ ἀλγημάτων σφοδρῶν καὶ πικρᾶς ὀδύνης τὴν 

ψυχὴν ἀφιέντων. ἐνίων δὲ καὶ μαραινομένων τοῖς πα- 
15 ϑήμασι καὶ μηδ᾽ εἰς κηδείαν ὑπολειπομένων. ἀλλ᾽ ἐν 

αὐτῷ τῷ κάμνειν εἰς τὸ παντελὲς δαπανωμένων. {3305 

o? δ᾽ αἰφνίδιον σκότους αὐτοῖς τὰς ὄὕψεις ὑποδραμόντος 

περιπνιγεῖς ἀπώμωξον. ἔνιοι ὃὲ τῶν οἰκείων τινὰ κη- 
δεύοντες ἐπαπέϑνησκον ἀτελέσι ταῖς ταφαῖς. ἀπώ- 

30 Aovro δ΄. ἀρξαμένης ἕωϑεν τῆς λοιμικῆς νόσου φϑεί- 

ρειν αὐτοὺς ἕως ὥρας ἀρίστου, μυριάδες ἑπτά. (321) 

ἐξέτεινε δ᾽ ὃ ἄγγελος τὴν χεῖρα καὶ ἐπὶ τὰ '"Isgocó- 

λυμα, τὸ δεινὸν κἀκεῖσε πέμπων. ὃ δὲ βασιλεὺς σάκκον 

ἐνδεδυμένος ἔχειτο κατὰ τῆς γῆς. ἱκετεύων τὸν ϑεὸν 

23; x«i δεόμενος ἤδη λωφῆσαι καὶ τοῖς ἀπολωλόσιν ἀρκε- 

σϑέντα παύσασϑαι. ἀναβλέψας δ᾽ εἰς τὸν ἀέρα ὃ βασι- 

λεύς. καὶ ϑεασάμενος τὸν ἄγγελον δι᾽ αὐτοῦ φερόμενον 

ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ μάχαιραν ἐσπασμένον., (328) 

εἶπε πρὺς τὸν ϑεὸν ὡς αὐτὸς εἴη δίκαιος κολασϑῆναι 

80 0 ποιμήν, τὰ δὲ ποίμνια σώξεσϑαι μηδὲν ἐξαμαρτόντα. 

8 324 — 2 Reg. XXIV 15. 
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καὶ ἠντιβόλει τὴν ὀργὴν εἰς αὑτὸν καὶ τὴν γενεὰν 

αὐτοῦ πᾶσαν ἀποσκήπτειν, φείδεσθαι δὲ τοῦ λαοῦ. 

(3295 χατακούσας δ᾽ ὃ ϑεὸς τῆς ἱκεσίας ἔπαυσε 

τὸν λοιμόν, καὶ πέμψας Γάδον τὸν προφήτην éx£Asvosv 
αὐτὸν ἀναβῆναι παραχρῆμα εἰς τὴν. ἅλω τοῦ Tefov- 

σαίου Ὀρόννα, καὶ οἰχοδομήσαντα βωμὸν ἐκεῖ τῷ ϑεῷ 

ϑυσίαν ἐπιτελέσαι. “Ζ΄αυίδης δ᾽ ἀκούσας οὐκ ἠμέλησεν, 

ἀλλ᾽ εὐθὺς ἔσπευσεν ἐπὶ τὸν παρηγγελμένον αὐτῷ 

τόπον. 2330» Ὀρόννας δὲ τὸν σῖτον GAoOv, ἐπεὶ τὸν 
βασιλέα προσιόντα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ πάντας ἐϑεά- 

σατο, προσέδραμεν αὐτῷ καὶ προσεκύνησεν. ἣν δὲ τὸ 

μὲν γένος ᾿Ιεβουσαῖος. φίλος δ᾽ ἐν τοῖς μάλιστα “Ζαυί- 

δου, καὶ διὰ τοῦτ᾽ αὐτὸν οὐδὲν εἰργάσατο δεινόν, ὅτε 

τὴν πόλιν κατεστρέψατο, ὡς μικρὸν ἔμπροσϑεν ἐδηλώ- 

σαμεν. 2321» τοῦ δ᾽ Ὀρόννα πυϑομένου τί παρείη 

πρὺς τὸν δοῦλον ὃ δεσπότης, εἶπεν ὠνήσεσϑαι παρ᾽ 
αὐτοῦ τὴν ἅλω, ὕπως βωμὺν ἐν αὐτῇ κατασκευάσει τῷ 

OeQ καὶ ποιήσει ϑυσίαν. ὃ δὲ καὶ τὴν ἅλω εἶπεν 
αὐτῷ καὶ τὰ ἄροτρα καὶ τοὺς βοῦς εἰς ὁλοκαύτωσιν 

χαρίζεσϑαι. καὶ τὸν ϑεὸν ἡδέως εὔχεσϑαι τὴν ϑυσίαν 

προσέσϑαι. (993) ὁ δὲ βασιλεὺς ἀγαπᾶν μὲν αὐτὸν 

τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς μεγαλοψυχίας ἔλεγε καὶ δέχεσϑαι 

τὴν χάριν. τιμὴν δ᾽ αὐτὸν ἠξίου λαμβάνειν πάντων" 

οὐ γὰρ εἶναι δίκαιον προῖκα ϑυσίαν ἐπιτελεῖν. τοῦ δ᾽ 

10 

Ὀρόννα φήσαντος ποιεῖν ὅ τι βούλεται, πεντήκχοντανο 

σίκλων ὠνεῖται παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἅλω. (289) καὶ οἶκο- 

δομήσας τὸν βωμὸν ἱερούργησε καὶ ὡλοκαύτωσε καὶ 

ϑυσίας ἀνήνεγκεν εἰρηνικάς. καταπραύνεται δὲ τούτοις 

τὸ ϑεῖον. καὶ πάλιν εὐμενὲς γίνεται. συνέβη δ᾽ εἰς 

ἐχεῖνον ἀγαγεῖν τὸν τύπον ἄβραμον τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

8 829 — 2 Reg. XXIV 18. 
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Ἴσακον ὥσϑ᾽ ὁλοχαυτῶσαι, καὶ μέλλοντος ἀποσφάττε- 

σϑαι τοῦ παιδὺς κριὸν ἐξαίφνης ἀναφανῆναι παρεστῶτα 

τῷ βωμῷ, ὃν καὶ κατέϑυσεν ὃ Ἴβραμος ἀντὶ τοῦ παι- 
δός. ὡς προειρήκαμεν. (2331» ὁρῶν δ᾽ ὁ βασιλεὺς 

δ “Ιαυίδης τῆς εὐχῆς αὐτοῦ τὸν ϑεὸν ἐπήκοον γεγενὴη- 

μένον καὶ τὴν ϑυσίαν ἡδέως προσδεξάμενον, ἔκρινε τὸν 

τόπον ἐκεῖνον ὅλον βωμὺν προσαγορεῦσαι τοῦ λαοῦ 

παντὸς καὶ οἰκοδομῆσαι ναὺν τῷ ϑεῷ. καὶ ταύτην 

εὐστόχως ἀφῆκεν εἰς τὸ γενησόμενον τὴν φωνήν" ὃ γὰρ 

ϑεὸς τὸν προφήτην ἀποστείλας πρὺς αὐτὸν ἐκεῖ ναὺν 

ἔλεγεν οἰκοδομήσειν αὐτοῦ τὸν υἱὸν τὸν μέλλοντα μετ᾽ 

αὐτὸν τὴν βασιλείαν διαδέχεσϑαι. 

(38905 μετὰ δὴ ταύτην τὴν προφητείαν ἐκέλευσεν 14 

ὃ βασιλεὺς ἐξαριϑμηϑῆναι τοὺς παροίκους. ἱκαὶ ηὑρέ- 

ὅησαν εἰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ δέκα. ἐκ τούτων ἀπέδειξε 

λατόμους μὲν τοὺς ὀκτακισμυρίους, τὸ δ᾽ ἄλλο πλῆϑος 

παραφέρειν τοὺς λίϑους" τρισχιλίους δὲ καὶ πεντακο- 

σίους τοῖς ἐργαζομένοις ἐξ αὐτῶν ἐπέστησεν. ἡτοίμασε 

δὲ χαὶ πολὺν σίδηρον καὶ χαλκὸν εἰς τἄργα καὶ ξύλα 

κέδρινα πολλὰ καὶ παμμεγεϑέστατα, Τυρίων αὐτῷ ταῦτα 

πεμπόντων καὶ Σιδωνίων. ἐπεστάλκει γὰρ αὐτοῖς τὴν 

τῶν ξύλων χορηγίαν, (990) πρός vs τοὺς φίλους ἔλεγε 

ταῦτα παρασχευάξεσϑαι νῦν. ἵνα τῷ μέλλοντι παιδὶ 
βασιλεύειν μετ᾽ αὐτὸν ἑτοίμην τὴν ὕλην τῆς οἰκοδομίας 

τοῦ ναοῦ καταλείπῃ. καὶ μὴ τότε συμπορίξῃ νέος ὧν 

x«l τῶν τοιούτων ἄπειρος διὰ τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ παρα- 

χειμένην ἔχων ἐπιτελῇ τοὖργον. (23315 καλέσας δὲ 
τὸν παῖδα Σολομῶνα κατασκευάσαι τῷ ϑεῷ ναὺν αὐτὸν 

ἐκέλευσε διαδεξάμενον τὴν βασιλείαν. λέγων ὡς αὐτὸν 

βουλόμενον κωλύσειεν ὃ ϑεὺς αἵματι καὶ πολέμοις 
8 884 — 1 Paral. XXII 1. 
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πεφυρμένον. προείποι δ᾽ ὅτι Σολομὼν οἰκοδομήσει τὸν 
ναὸν αὐτῷ. παῖς συνετώτατος καὶ τοῦτο χληϑησόμενος 

τοὔνομα. οὗ προνοήσειν μὲν αὐτὸς ὡς πατὴρ ἐπηγγέλ- 

Aero, τὴν δ᾽ Ἑβραίων χώραν εὐδαίμονα καταστήσειν 

ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῖς τ᾿ ἄλλοις ἀγαϑοῖς καὶ δὴ τῷ μεγίστῳ 

πάντων. εἰρήνῃ καὶ πολέμων ἀπαλλαγῇ καὶ στάσεων 

ἐμφυλίων. (93385 'ἱσὺ τοίνυν. ἐπεὶ καὶ πρὸ τῆς γε- 

νέσεως ἀπεδείχϑης βασιλεὺς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. πειρῶ τά 

v ἄλλα γίνεσϑαι τῆς τούτου προνοίας ἄξιος. εὐσεβὴς 

ὧν καὶ δίκαιος καὶ ἀνδρεῖος. καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 

καὶ τοὺς νόμους. ote διὰ Μωυσέος ἡμῖν ἔδωκε, φύ- 

λαττε καὶ τοῖς ἄλλοις μὴ παραβαίνειν ἐπίτρεπε. {8895 

τὸν δὲ ναὺν ὃν ἐπὶ σοῦ βασιλεύοντος εἵλετο αὑτῷ γε- 

νέσϑαι, σπούδασον ἀποδοῦναι τῷ ϑεῷ, μὴ καταπλαγεὶς 

τὸ μέγεϑος τοὔργου, μηδ᾽ ἀποδειλιάσας πρὸς αὐτό" 

πάντα γάρ σοι πρὺ τῆς ἐμαυτοῦ τελευτῆς ἕτοιμα ποιήσω. 

(340» γίνωσκε δὴ χρυσοῦ μὲν ἤδη τάλαντα συνειλεγ- 

μένα μύρια. δέκα δ᾽ ἀργύρου μυριάδας ταλάντων" χαλ- 
χὸν ὃὲ καὶ σίδηρον ἀριϑιοῦ πλείονα συντέϑεικα καὶ 

ξύλων δὲ καὶ λίϑων ὕλην ἄφϑονον. ἔχεις δὲ καὶ λα- 

τόμων πολλὰς μυριάδας καὶ τεχτόνων. ἂν δέ τι τού- 

τοις προσδέῃ, σὺ προσϑήσεις. γινομένου τοίνυν τούτου 

ἀρεστὸς ἔσει τῷ tQ, αὐτὸν ἔχων προστάτην. 941» 

προσπαρεκελεύσατο δὲ καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ τῆς 

οἰχοδομίας συλλαβέσθαι τῷ παιδί, καὶ πάντων ἀδεεῖς 

ὄντας τῶν καχῶν περὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ ϑρησκείαν ἀσχο- 

λεῖν: καρπώσεσθαι γὰρ αὐτοὺς ἀντὶ τούτων εἰρήνην 

καὶ εὐνομίαν, οἷς ἀμείβεται τοὺς εὐσεβεῖς καὶ δικαίους 
ὁ ϑεὺς ἀνθρώπους. (93425 οἰκοδομηϑέντος δὲ τοῦ 

ναοῦ τὴν κιβωτὸν αὐτὸν ἀποϑέσϑαι προσέταξε καὶ τὰ" 

8 338 — 1 Paral. XXII 12. 
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ἅγια σχεύη, πρὸ πολλοῦ ναὺν ὀφείλοντα ἔχειν, εἰ τῶν 

ἐντολῶν τοῦ ϑεοῦ μὴ παρήχουσαν ἡμῶν οἱ πατέρες. 

ἐντειλαμένου μετὰ τὸ τὴν γῆν ταύτην κατασχεῖν οἱ- 

χοδομῆσαι ναὺν αὐτῷ. 

ταῦτα μὲν πρὺς τοὺς ἡγεμόνας ὃ ΖΙαυίδης καὶ τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ διελέχϑη" (3495 πρεσβύτερος δ᾽ ὧν ἤδη. 

καὶ τοῦ σώματος αὐτῷ ψυχομένου διὰ τὸν χρόνον, 

δύσριγος ὑπῆρχεν, ὡς μηδ᾽ ὑπὸ τῆς ἐπιβολῆς ἐκ πολ- 

λῶν ἱματίων γενομένης ἀναϑερμαίνεσϑαι. συνελϑόντων 

δὲ τῶν ἰατρῶν καὶ συμβουλευσάντων ὅπως ἐξ ἁπάσης 

τῆς χώρας εὐειδὴς ἐπιλεχϑεῖσα παρϑένος συγκαϑεύδῃ 

τῷ βασιλεῖ (τοῦτο γὰρ αὐτῷ πρὸς τὸ ῥῖγος ἔσεσθαι 
΄ 4 

βοήϑημα, ϑαλπούσης αὐτὸν τῆς κόρης). (3445 εὑρέ. 

σχεται ἐν πόλει γυνὴ μία πασῶν τὸ εἶδος ἀρίστη γυ- 
- 3 , 2 ev δ, X ναικῶν, ᾿Αβισάκη τοὔνομα. 3] συγκοιμωμένη μόνον τῷ 

βασιλεῖ συνεϑέρμαινεν αὐτόν" ὑπὸ γὰρ γήρως ἦν πρὺς 
, , » | * € , 3 £ 

τἀφροδίσια καὶ γυναικὺς ὁμιλίαν ἀσϑενής. 

ἀλλὰ περὶ μὲν ταύτης τῆς παρϑένου μετ᾽ ὀλίγον 

δηλώσομεν" (3105 ὃ δὲ τέταρτος υἱὸς “αυίδου., νεα- 

νίας εὐειδὴς καὶ μέγας, ἐκ γυναικὸς αὐτῷ Αἰγίϑης 

γεγονώς. ᾿ἀδωνίας δὲ προσαγορευόμενος. ἐμφερὴς ὧν 

᾿Αβεσαλώμῳ τὴν διάνοιαν, αὐτὸς ὡς βασιλεύσων ἐπῆρτο. 
χαὶ πρὺς τοὺς φίλους ἔλεγεν ὡς τὴν ἀρχὴν αὐτὸν δεῖ 

παραλαβεῖν. κατεσκεύασε δ᾽ ἄρματα πολλὰ καὶ ἵππους 

καὶ πεντήχοντ᾽ ἄνδρας τοὺς προδρόμους. (3465 ταῦϑ' 
ὁρῶν ὃ πατὴρ οὐκ ἐπέπληττεν, οὐδ᾽ ἐπεῖχεν αὐτὸν τῆς 

προαιρέσεως. οὐδὲ μέχρι τοῦ πυϑέσϑαι διὰ τί ταῦτα 

πράττει προήχϑη. συνεργοὺς δ᾽ εἶχεν ᾿ἀδωνίας τὸν 

στρατηγὺν ᾿Ιώαβον καὶ τὸν ἀρχιερέα ᾿4βιάϑαρον. μόνοι 
ul , , τ᾿ iJ , ' / 

Ὁ δ᾽ ἀντέπραττον ὃ ἀρχιερεὺς Σάδωκος καὶ ὃ προφήτης 

8. 343 — 3 Reg. I 1. 
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Ναϑάνας καὶ Βαναίας ὃ ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων καὶ 

Σεμεὶς ὃ Δαυίδου φίλος καὶ πάντες οἱ ἀνδρειότατοι. 

341) τοῦ δ᾽ ᾿Αδωνία παρασχευασαμένου δεῖπνον ἔξω 

τῆς πόλεως παρὰ τὴν πηγὴν τὴν ἐν τῷ βασιλικῷ παρα- 

δείσῳ. καὶ πάντας καλέσαντος τοὺς ἀδελφοὺς χωρὶς 5 

Σολομῶνος, παραλαβόντος δὲ καὶ τὸν στρατηγὸν Ἰώα- 

gov καὶ ᾿4βιάϑαρον καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς Ἰούδα φυ- 

λῆς (οὗτοι μὲν πάντες παρῆσαν, τοὺς δὲ περὶ τὸν 
ἀρχιερέα Σάδωκον καὶ Ναϑάναν τὸν προφήτην καὶ τὸν 
ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων Βαναίαν καὶ πόντας τοὺς ἐκ. 

τῆς ἐναντίας αἱρέσεως οὐκ ἐκάλεσεν ἐπὶ τὴν ἑστίασιν), 

{3485 τοῦτο πρὸς τὴν Σολομῶνος κατεμήνυσε μητέρα 

Βεερσαβὴν Ναϑάνας ὃ προφήτης. ὡς ᾿Αδωνίας βασι- 

λεύς ἐστι καὶ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖ “Ιαυίδης. συνεβούλευέ τε 

σώξειν αὑτὴν καὶ τὸν παῖδα Σολομῶνα, καὶ πρὸς “Ιαυί. 1 

δὴν προσελϑοῦσαν μόνην λέγειν ὡς αὐτὸς μὲν ὀμόσειε 

μετ᾽ αὐτὸν Σολομῶνα βασιλεύσειν, μεταξὺ δ᾽ ᾿“δωνίας 

τὴν ἀρχὴν ἤδη παραλάβοι. {9495 ταῦτα δὲ τῷ βασιλεῖ 
διαλεγομένης ὃ προφήτης ἐπεισελεύσεσϑαι καὶ αὐτὸς 

ἔφησε καὶ τοῖς λόγοις αὐτῆς ἐπιμαρτυρήσειν. ἡ δὲ 5 

Βεερσαβὴ πεισϑεῖσα τῷ Ναϑάνᾳ πάρεισι πρὸς τὸν Be- 

σιλέα. καὶ προσκυνήσασα καὶ λόγον αἰτησαμένη πάντ᾽ 

αὐτῷ καϑὼς ὃ προφήτης ὑπέϑετο διεξέρχεται, (3DO» τό 

τε δεῖπνον τὸ ᾿“δωνία καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ κεκλημένους, 
τῷ hj ᾿Αβιάϑαρον τὸν ἀρχιερέα καὶ ᾿Ιώαβον τὸν ἄρχοντα x«l 

τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ χωρὶς Σολομῶνος καὶ τῶν ἀναγκαίων 
3 -“ , yi 2t /, , X ' 

αὐτοῦ φίλων. μηνύσασα. ἔλεγε τε πάντα τὸν λαὺν 

ἀφορᾶν τίνα χειροτονήσει βασιλέα. παρακάλει, τε κατὰ 
-" Ἵ € A M 3 M 3 — , 

νοῦν ἔχειν ὡς μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ βασιλεύσας 

αὐτήν τε χαὶ Σολομῶνα τὸν υἱὸν αὐτῆς ἀναιρήσει. 5 

8 347 — 3 Reg. I 9. 
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(3515 διαλεγομένης δ᾽ ἔτι τῆς γυναικὸς ἤγγειλαν 5 

of τοῦ δωματίου προεστῶτες ὅτι βούλεται Ναϑάνας 

ἰδεῖν αὐτόν. τοῦ δὲ βασιλέως εἰσδέξασϑαι κελεύσαντος 

εἰσελϑών, εἰ σήμερον ἀποδείξειε τὸν ᾿᾿δωνίαν βασιλέα 

5 καὶ παραδοίη τὴν ἀρχήν, ἐπυνθάνετο. 4352» λαμπρὸν 

γὰρ αὐτὸν ποιήσαντα δεῖπνον κεχληκέναι τοὺς υἱοὺς 

αὐτοῦ πάντας χωρὶς Σολομῶνος. καὶ τὸν στρατηγὸν 

JTócfov, οἱ μετὰ κρότου καὶ παιδιᾶς εὐωχούμενοι πολ- 

λῆς αἰώνιον αὐτῷ συνεύχονται τὴν ἡγεμονίαν" “ἐκάλεσε 

τὸ δ᾽ οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτε τὸν ἀρχιερέα Σάδωκον οὔτε Βαναίαν 
τὸν ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων. δίκαιον δ᾽ εἶναι ταῦτα 
γινώσκειν ἅπαντας. εἰ κατὰ τὴν σὴν. γνώμην ἐγένετο. 

(9535 ταῦτα τοῦ Ναϑάνα φήσαντος. ὃ βασιλεὺς ἐκέ- 

λευσὲ καλέσαι τὴν Βεερσαβὴν πρὸς αὑτόν: ἐχπεπηδήκει 
τὸ γὰρ ix τοῦ δωματίου τοῦ προφήτου παραγενομένου. 

τῆς δὲ γυναικὸς ἐλϑούσης "Üuvvué cor φησί "rov μέ- 

γιστον ϑεόν, ἢ μὴν τὸν υἱόν σου Σολομῶνα βασιλεύ- 
σειν. ὡς καὶ πρότερον ὥμοσα. καὶ τοῦτον ἐπὶ τοὐμοῦ 

καϑεδεῖσθαι ϑρόνου. καὶ τοῦτ᾽ ἔσται σήμερον." - (554) 

50 προσχυνησάσης δ᾽ αὐτὸν τῆς γυναικὸς καὶ μακρὸν εὐ- 

ξαμένης αὐτῷ βίον, Σάδωκον μεταπέμπεται τὸν ἀρχιε- 

ρέα καὶ Βαναίαν τὸν ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων. καὶ 

παραγενομένοις κελεύει παραλαβεῖν Ναϑάναν τε τὸν 

προφήτην καὶ τοὺς περὶ τὴν αὐλὴν ὁπλίτας ἅπαντας. 

55 (3505 χαὶ ἀναβιβάσαντας τὸν υἱὸν αὐτοῦ Σολομῶνα 

ἐπὶ τὴν βασιλικὴν ἡμίονον ἔξω τῆς πόλεως ἀγαγεῖν 

ἐπὶ τὴν πηγὴν τὴν λεγομένην Γηών, καὶ περιχρίσαντας 

τὸ ἅγιον ἔλαιον ἀποδεῖξαι βασιλέα. τοῦτο δὲ ποιῆσαι 

προσέταξε Σάδωκον τὸν ἀρχιερέα καὶ Ναϑάναν τὸν 

30 προφήτην. (3565 ἀκολουϑοῦντάς re προσέταξε διὰ μέσης 

8 861 — 3 Reg. I 22. 
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, 
τῆς πόλεως. τοῖς κέρασιν ἐπισαλπίξοντας. βοᾶν εἰς 

αἰῶνα Σολομῶνα τὸν βασιλέα καϑίσαι ἐπὶ τοῦ βασιλι- 

κοῦ ϑρόνου. ἵνα γνῶ πᾶς ὁ λαὺς ἀποδεδειγμένον αὐτὸν 

ὑπὸ τοῦ πατρὸς βασιλέα. Σολομῶνι δ᾽ ἐντετάλθαι περὶ 

τῆς ἀρχῆς. ἵν᾽ εὐσεβῶς καὶ δικαίως προστῇ τοῦ 9᾽ 
Ἑβραίων ἔϑνους παντὸς καὶ τῆς Ἰούδα φυλῆς. 351» 

Βαναία δ᾽ εὐξαμένου τὸν ϑεὸν Σολομῶνι εὐμενῆ γε- 
νέσϑαι. μηδὲ μικρὸν διαλιπόντες ἀναβιβάξουσιν ἐπὶ τὴν 

ἡμίονον τὸν Σολομῶνα᾽ καὶ προαγαγόντες ἔξω τῆς πό- 

λεῶς ἐπὶ τὴν πηγὴν καὶ τῷ ἐλαίῳ χρίσαντες εἰσήγαγον 

εἰς τὴν πόλιν ἐπεὺῦς ἡμοῦντες καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 

γενέσϑαι πολυχρόνιον εὐχόμενοι. (308) καὶ παραγα- 

γόντες εἰς τὸν oixov τὸν βασιλικὸν καϑίξζουσιν αὐτὸν 

ἐπὶ τοῦ ϑοόνου. καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἐπ᾽ εὐωχίαν εὐθὺς 

ἐτράπη καὶ ἑορτήν. χορεύων καὶ αὐλοῖς τερπόμενος. 

ὡς ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ὀργάνων ἅπασαν περιηχεῖ- 

σϑαι τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα. 

(359) ὡς δ᾽ ἤσϑοντο τῆς βοῆς ᾿Δδωνίας τε καὶ of 

παρόντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον. ἐταράχϑησαν. ὅ τε στρατηγὸς 

- Ἰώαβος ἔλεγεν οὐκ ἀρέσκεσθαι τοῖς ἤχοις οὐδὲ τῇ σάλ- 

πιγγι. παρακειμένου ὃὲ τοῦ δείπνου καὶ μηδενὸς 

γευομένου. πάντων δ᾽ ἐπ᾽ ἐννοίας ὑπαρχόντων. εἰστρέ- 

χει πρὸς αὐτοὺς ὁ τοῦ ἀρχιερέως ᾿Α4βιαϑάρου παῖς 

Tová)me {43060) τοῦ δ᾽ ᾿“δωνία ϑεασαμένου τὸν vec- 

νίαν ἡδέως καὶ προδειπόντος ἀγαθῶν ἄγγελον. ἐδήλου : Ν 9 
, 2 3 ^M ' M ' - M M , 

πάντ᾽ αὐτοῖς τὰ περὶ τὸν Σολομῶνα καὶ τὴν Zf«víoov 

τοῦ "βσιλέως γνώμην. ἀναπηδήσαντες δ᾽ ἐκ τοῦ συμ- 
΄ er .5 , ' [4 , , x ποσίου 0 τ᾽ ᾿δωνίας καὶ οἵ κεκλημένοι πάντες ἔφευγον 

πρὺς ἑαυτοὺς ἕἔχαστος. 4361» φοβηϑεὶς δ᾽ ᾿ἀδωνίας 

τὸν βασιλέα περὶ τῶν γεγονότων ἱχέτης γίνεται τοῦ 

S 356 — 3 Reg. I 34. 
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ϑεοῦ, x«l τῶν τοῦ ϑυσιαστηρίου κεράτων, ἃ δὴ προ- 

siyev, ἐλλαβόμενος. δηλοῦται τοῦτο Σολομῶνι πε- 

ποιηκώς. καὶ πίστεις ἀξιῶν παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν ὥστε 
μὴ μνησικακῆσαι μηδ᾽ ἐργάσασϑαι δεινὺν αὐτὸν μηδέν. 

(8695) ὃ δ᾽ ἡμέρως πάνυ καὶ σωφρόνως τῆς μὲν τότε 
e , τι * ; - 10G ü M o , λη 9. x 

ἁμαρτίας αὐτὸν ἀφῆκεν GOGov, εἰπὼν 0. εἰ ληφϑείη 
τι πάλιν καινοποιῶν. ἑαυτῷ αἴτιον τῆς τιμωρίας ἔσε- 

σϑαι., πέμψας αὐτὸν ἀνίστησιν ἀπὸ τῆς ἱκεσίας. ἐλ- 

ϑόντα δὲ πρὸς αὐτὸν καὶ προσκυνήσαντα εἰς τὴν ἰδίαν 

οἰκίαν ἀπελϑεῖν ἐκέλευσε μηδὲν ρορώμενον. καὶ τοῦ 

λοιποῦ παρέχειν αὑτὸν ἀγαϑὺν ὡς αὐτῷ τοῦτο συμ- 

φέρον ἠξίου. 

(3635 βουλόμενος δὲ Ζαυίδης ἐπὶ παντὸς τοῦ λαοῦ 

ἀποδεῖξαι τὸν υἱὸν βασιλέα. συγκαλεῖ τοὺς ἄρχοντας 

εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Δευίτας. 

ἐξαριϑμήσας δὲ τούτους πρῶτον εὑρίσκει τῶν ἀπὸ τριά- 

xovr ἐτῶν ἕως πεντήκοντα τρισμυρίους ὀχτακισχιλίους, 

(3645 ἐξ ὧν ἀπέδειξεν ἐπιμελητὰς μὲν τῆς οἰκοδομίας 

τοῦ ναοῦ δισμυρίους τετρακισχιλίους. κριτὰς δὲ τοῦ 

λαοῦ καὶ γραμματεῖς τούτων ἑξακισχιλίους. πυλωροὺς 

ὃὲ τετρακισχιλίους τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῦ, καὶ τοσούτους 

ὑμνῳδοὺς τοῦ ϑεοῦ, ἄδοντας τοῖς ὀργάνοις οἷς “Ιαυίδης uvo ^" .€ 3 s 007 Θ᾽ OtS υεθὴς 

κατεσκεύασε. καϑὼς προειρήκαμεν. (305) διεμέρισε δ᾽ 

αὐτοὺς κατὰ πατριάς. καὶ χωρίσας ἐκ τῆς φυλῆς τοὺς 

ἱερεῖς ηὗρε τούτων εἴχοσι τέτταρας πατριάς, ἐκ μὲν 

τῆς ᾿Ελεαξάρου οἰκίας ἑκκαίδεκα. ἐκ δὲ τῆς Ἰϑαμάρου 

ὀκτώ. διέταξέ τε μίαν πατριὰν διακονεῖσθϑαι τῷ ϑεῷ 

ἐφ᾽ ἡμέρας ὀκτώ, ἀπὸ σαββάτου ἐπὶ σάββατον. 42366» 

καὶ οὕτως αἱ πατριαὶ πᾶσαι διεκληρώσαντο. ZÍcvioov 
΄ ^ , 1» , -- ΕῚ , 

παρόντος xci Σαδώκου καὶ ABicücoov τῶν ἀρχιερέων 

8 362 — 8 Reg. I 52. 8 363 — 1 Paral. XXIIT 1. 
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καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων. καὶ ἡ πρώτη uiv ἀναβᾶσα 

πατριὰ ἐγράφη πρώτη. ἡ δὲ δευτέρα ἀκολούϑως ἄχρι 

τῶν εἴκοσι τεττώρων. καὶ διέμεινεν οὗτος ὃ μερισμὸς 

ἄχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 2361» ἐποίησε δὲ καὶ τῆς 
“ευίτιδος φυλῆς εἴκοσι μέρη καὶ τέτταρα. καὶ κληρω- » 

σαμένων κατὰ τὸν αὐτὸν ἀνέβησαν τρόπον ταῖς τῶν 

ἱερέων ἐφημερίσιν ἐφ᾽ ἡμέρας ὀκτώ. τοὺς δ᾽ ἀπογό- 
νους τοὺς Μωυσέος ἐτίμησεν" ἐποίησε γὰρ αὐτοὺς φύ- 

λακας τῶν ϑησαυρῶν τοῦ ϑεοῦ καὶ τῶν ἀναϑημάτων 

ἃ συνέβη τοὺς βασιλεῖς ἀναϑεῖναι. διέταξε δὲ πᾶσι 10 

τοῖς ἐκ τῆς Δευίτιδος φυλῆς καὶ τοῖς ἱερεῦσι δουλεύειν 

κατὰ νύκτα καὶ ἡμέραν τῷ ϑεῷ, καϑὼς αὐτοῖς ἐπέστειλε 

“Μωυσῆς. 

(9685 μετὰ ταῦτα διεμέρισε πᾶσαν τὴν στρατιὰν 

εἰς δώδεκα μοίρας σὺν ἡγεμόσι καὶ ἑκατοντάρχοις καὶ τὸ 

ταξιάρχοις. εἶχε δ᾽ ἑκάστη τῶν μοιρῶν δισμυρίους καὶ 

τετρακισχιλίους. ὧν ἐκέλευσε προσεδρεύειν κατὰ τριά- 

κονϑ ἡμέρας ἀπὸ τῆς πρώτης ἕως τῆς ὑστάτης Σολο- 

μῶνι τῷ βασιλεῖ σὺν τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἑκατοντάρχοις. 

«369» κατέστησε δὲ καὶ ἄρχοντα ἑἕχάστης μοίρας ὃν 30 

ἀγαϑὸν ἤδει καὶ δίκαιον. ἐπιτρόπους τὲ τῶν ϑησαυρῶν 

καὶ κωμῶν καὶ ἀγρῶν ἄλλους. καὶ χτηνῶν, ὧν οὐκ 

ἀναγκαῖον ἡγησάμην μνησϑῆναι τῶν ὀνομάτων. 

«510. ὡς δ᾽ ἕκαστα τούτων κατὰ τὸν προειρημένον 

διέταξε τρόπον. εἰς ἐκκλησίαν συγκαλέσας τοὺς ἄρχον- 25. 

τας τῶν Ἑβραίων καὶ τοὺς φυλάρχους καὶ τοὺς ἣγε- 

μόνας τῶν διαιρέσεων καὶ τοὺς ἐπὶ πάσης πράξεως ἢ 

χτήσεως τοῦ βασιλέως τεταγμένους, στὰς ἐφ᾽ ὑψηλοτάτου 

βήματος ὃ βασιλεὺς ἔλεξε πρὸς τὸ πλῆϑος 4911) ᾿ἀδελ- 

gol x«l ὁμοεϑνεῖς, γινώσκειν ὑμᾶς βούλομαι ὅτι ναὺν 30 

8 306 — 1 Paral. XXIV 5. $ 368 — 1 Paral. XXVII 1. 



EBAOMH 163 

οἰχοδομῆσαι τῷ ϑεῷ διανοηϑεὶς χρυσόν τὲ πολὺν παρ- 

εσχευασάμην καὶ ἀργύρου ταλάντων μυριάδας δέκα. ὃ 

δὲ ϑεὺς ἐκώλυσέ μὲ διὰ τοῦ προφήτου Ναϑάνα διά τε 

τοὺς ὑπὲρ ὑμῶν πολέμους καὶ τὸ φόνῳ τῶν ἐχϑρῶν 
5 μεμιάνϑαι τὴν δεξιάν, τὸν δ᾽ υἱὸν ἐκέλευσε τὸν δια- 
δεξόμενον τὴν βασιλείαν κατασκευάσαι τὸν ναὸν αὐτῷ. 

(9125 νῦν οὖν ἐπεὶ καὶ τῷ προγόνῳ ἡμῶν Ἰακώβῳ 

δώδεκα παίδων γενομένων ἴστε τὸν Ἰούδαν ἀποδει- 

χϑέντα βασιλέα, ἐμέ ve τῶν ἀδελφῶν ἕξ ὄντων προκρι- 

τὸ ϑέντα x«l τὴν ἡγεμονίαν λαβόντα παρὰ τοῦ ϑεοῦ, 
x«l μηδένα τούτῳ δυσχεράναντα. οὕτως ἀξιῶ κἀγὼ 

τοὺς ἐμαυτοῦ παῖδας μὴ στασιάξειν πρὸς ἀλλήλους Σο- 

λομῶνος τὴν βασιλείαν παρειληφότος. ἀλλ᾽ ἐπισταμέ- 

νους ὡς ὁ ϑεὸς αὐτὸν ἐξελέξατο φέρειν ἡδέως αὐτὸν 

δεσπότην. {9185 οὐ δεινὸν γὰρ ϑεοῦ ϑέλοντος οὐδ᾽ 

ἀλλοτρίῳ κρατοῦντι δουλεύειν" χαίρειν δ᾽ ἐπ᾿ ἀδελφῷ 
ταύτης τυχόντι τῆς τιμῆς προσήκει ὡς κοινωνοῦντας 

αὐτῆς. εὔχομαι δὴ τὰς ὑποσχέσεις τοῦ ϑεοῦ παρελϑεῖν 

εἰς τέλος καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ταύτην ἀνὰ πᾶσαν τὴν 

χώραν σπαρῆναι καὶ τὸν ἅπαντα ταύτῃ παραμεῖναι 

χρόνον. ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο παρέξειν ἐπὶ Σολομῶνος 

βασιλέως. 4314» ἔσται δὲ ταῦτα βέβαια καὶ καλὸν 

ἕξει πέρας. ἂν εὐσεβῆ καὶ δίκαιον σαυτὸν καὶ φύλακα 

τῶν πατρίων παράσχης νόμων. ὦ réxvov: εἰ δὲ μή, τὰ 
χείρω προσδόκα ταῦτα παραβαίνων." 

(91505 ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς τούτους ποιησάμενος 

τοὺς λόγους ἐπαύσατο. τὴν δὲ διαγραφὴν καὶ τὴν διά- 

ταξιν τῆς οἰκοδομίας τοῦ ναοῦ πάντων ὁρώντων ἔδωκε 

“Σολομῶνι. ϑεμελίων καὶ οἴκων καὶ ὑπερῴων. ὅσοι τε 

30 τὸ πλῆϑος καὶ πηλίκοι τὸ ὕψος καὶ τὸ εὖρος γένοιντο, 

8 871 ΞΞ. 1 Paral. XXVIII 2. 
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ὅσα τε σχεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, τούτων τὸν σταϑμὸν 

ὥρισεν. {910 προσπαρώρμησε δὲ x«l λόγοις αὐτόν 

τὲ πάσῃ χρήσασϑαι προϑυμίᾳ περὶ τοὔργον, καὶ τοὺς 

ἄρχοντας xci τὴν τῶν “ευιτῶν φυλὴν συναγωνίσα- 

σϑαι διά τε τὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τὸ τὸν ϑεὸν ἐκεῖνον 

ἑλέσθαι καὶ τῆς οἰκοδομίας τοῦ ναοῦ καὶ τῆς βασι- 

λείας προστάτην. {911} εὐμαρῆ δ᾽ αὐτοῖς καὶ οὐ 

σφόδρ᾽ ἐπίπονον τὴν οἰχοδομίαν ἀπέφηνεν. αὐτοῦ 

πολλὰ μὲν τάλαντα χρυσοῦ πλείω δ᾽ ἀργύρου καὶ ξύλα 

τεχτόνων τὲ πλῆϑος καὶ λατόμων ἤδη παρεσκευασμέ- 

vov, σμαράγδου τὲ καὶ πάσης ἰδέας λίϑου πολυτελοῦς. 

(818) καὶ νῦν δ᾽ ἔτι τῆς ἰδίας ἀπαρχὴν διακονίας 

ἄλλα τρισχίλια τάλαντα χρυσοῦ καϑαροῦ παρέξειν ἔλε- 

γεν εἰς τὸ ἄδυτον, xcl εἰς τὸ ἅρμα τοῦ ϑεοῦ τοὺς 

Χερουβεῖς. oUg ἐφεστάναι δεήσει τὴν κιβωτὸν καλύ- 

πτοντας. σιωπήσαντος δὲ τοῦ “]αυίδου. πολλὴ καὶ 

τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ἱερέων καὶ τῆς Δευίτιδος φυλῆς 

προϑυμία συμβαλλομένων καὶ ποιουμένων ἐπαγγελίας 

λαμπρὰς καὶ μεγαλοπρεπεῖς ἐγένετο᾽ {919 χρυσοῦ 

μὲν γὰρ ὑπέστησαν εἰσοίσειν τάλαντα πεντακισχίλια : 
SY - , 3 , M , , ^ 

καὶ στατῆρας μυρίους, ἀργύρου δὲ μύρια τάλαντα καὶ 

σιδήρου μυριάδας ταλάντων πολλάς. καὶ εἴ τινι λίϑος 
3 , 357, ^ ^v , J 
qv πολυτελής, ἐκόμισε καὶ παρέδωκεν εἰς vovg ϑησαυ- 

ρούς, ὧν ἐπετρόπευεν ὃ Μωυσέος ἔχγονος Ἴαλος. 

(380) ἐπὶ τούτοις ἥσϑη vs ὃ λαὺς ἅπας καὶ Ζίαυ- : 

ίδης. τὴν σπουδὴν καὶ τὴν φιλοτιμίαν τῶν ἀρχόντων 

x«l ἱερέων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὁρῶν. τὸν ϑεὸν 
E p N , - , * , 

εὐλογεῖν ἤρξατο μεγάλῃ βοῇ. πατέρα τὲ καὶ γένεσιν 

τῶν ὅλων ἀποχαλῶν καὶ δημιουργὺν ἀνθρωπίνων καὶ 

[e 0 

[o 5 

τὸ σι 

ϑείων., οἷς αὑτὸν ἐχόσμησε, προστάτην τὲ καὶ κηδε- 80 
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μόνα γένους τῶν Ἑβραίων καὶ τῆς τούτων εὐδαιμο- 
^ 3 3 E , z KJ Ὕ 2. , 

νίας ἧς τ᾽ αὐτῷ βασιλείας ἔδωκεν. {3815 ἐπὶ τού- 

τοις εὐξάμενος παντὶ τῷ λαῷ τἀγαϑὰ καὶ τῷ παιδὶ 

EBAOMH 165 

Σολομῶνι διάνοιαν ὑγιᾶ καὶ δικαίαν καὶ πᾶσι τοῖς 

σι τῆς ἀρετῆς μέρεσιν ἐρρωμένην., ἐκέλευσε καὶ τὸ πλῆ- 

ὅος εὐλογεῖν τὸν ϑεόν. καὶ of μὲν πεσόντες ἐπὶ τὴν 

γῆν προσεκύνησαν. ηὐχαρίστησαν δὲ καὶ Φαυίδῃ περὶ 

πάντων ὧν αὐτοῦ τὴν βασιλείαν παραλαβόντος ἀπ- 

ἕλαυσαν. (23825 τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ ϑυσίας τῷ ϑεῷ παρ- 

τὸ ἔστησαν. μόσχους χιλίους καὶ κριοὺς τοσούτους καὶ IJ 

χιλίους &uvove, obe OAoxcéroccv: ἔϑυσαν δὲ καὶ τὰς 

εἰρηνικὸς ϑυσίας, πολλὰς μυριάδας ἱερείων κατασφά- 
t ^ δι er - ς , er e 

ἕαντες. καὶ δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας ἑώρτασεν ὃ βασι- 

λεὺς σὺν παντὶ τῷ λαῷ. καὶ Σολομῶνα δεύτερον ἔχρι- 
μ᾿ οι σαν τῷ ἐλαίῳ, καὶ ἀπέδειξαν αὐτὸν βασιλέα. καὶ 

Σάδωκον ἀρχιερέα τῆς πληϑύος ἁπάσης. εἴς τὲ τὸ 

βασίλειον ἀγαγόντες Σολομῶνα καὶ καϑίσαντες αὐτὸν 

ἐπὶ ϑοόνου τοῦ πατρῴου, ἀπ᾽ ἐχείνης τῆς ἡμέρας ὑπ- 
ἤκουον αὐτῷ. 

Ὁ (3835 μετ᾽ ὀλίγον δὲ χρόνον ὃ “Ζ).αυίδης κατα- 

πεσὼν εἰς νόσον ὑπὸ γήρως. καὶ συνειδὼς ὅτι μέλλει 

τελευτᾶν, καλέσας τὸν υἱὸν Σολομῶνα διελέχϑη πρὸς 

αὐτὸν τοιάδε. “ἐγὼ μέν, ὦ τέκνον. εἰς τὸ χρεὼν ἤδη 

καὶ πατέρας τοὺς ἐμοὺς ἀπαλλάττομαι. κοινὴν ὁδὸν 

35 ἁπάντων τῶν Tt νῦν ὄντων καὶ τῶν ἐσομένων πο- 

ρευόμενος, ἐξ ἧς οὐκέϑ᾽ οἷόν τε ἐπανελϑόντα γνῶναι 

τί κατὰ τὸν βίον πράττεται. {384) διὸ ξῶν ἔτι καὶ 

πρὸς αὐτῷ γεγονὼς ἄρτι τῷ τελευτᾶν παραινῶ σοι 

ταῦϑ᾽ ἃ καὶ πρότερον ἔφϑην συμβουλεύσας. δικαίῳ 

80 μὲν εἶναι πρὸς τοὺς ἀρχομένους. εὐσεβεῖ δὲ πρὸς τὸν 

8 381 — 1 Paral XXIX 1. 8 888 — 3 Reg. IL 1. 
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τὴν βασιλείαν δεδωκότα ϑεόν, φυλάττειν δ᾽ αὐτοῦ τὰς 

ἐντολὰς καὶ τοὺς νόμους, οὺς αὐτὸς διὰ Μωυσέος 

κατέπεμψεν ἡμῖν, καὶ μήτε χάριτι μήτε ϑωπείᾳ μήτ᾽ 

ἐπιϑυμίᾳ μήτ᾽ ἄλλῳ πάϑει προστιϑέμενον τούτων ἀμε- 

λῆσαι. (3855 τὴν γὰρ τοῦ ϑείου πρὸς σαυτὸν εὔ- 

γνοιαν ἀπολεῖς παραβὰς τὰ νόμιμα, καὶ πρὺς ἅπαντ᾽ 

αὐτοῦ τὴν ἀγαϑὴν ἀποστρέψεις πρόνοιαν. τοιοῦτον 

δὲ σεαυτὸν παρέχων ὁποῖον εἶναί ve δεῖ κἀγὼ παρα- 
καλῶ, καϑέξεις ἡμῶν τὴν βασιλείαν τῷ γένει, καὶ 

οἶκος ἄλλος Ἑβραίων οὐκ ἂν δεσπόσειεν, ἀλλ᾽ ἡμεῖς 
αὐτοὶ διὰ τοῦ παντὺς αἰῶνος. «386» μέμνησο δὲ καὶ 

τῆς ἸΙωάβου τοῦ στρατηγοῦ παρανομίας, ἀποκτείναντος 

διὰ ξηλοτυπίαν δύο στρατηγοὺς δικαίους καὶ ἀγαϑούς, 

᾿Αβέννηρόν vs τὸν Νήρου παῖδα καὶ τὸν "4uscocv 

υἱὸν ᾿Ιεϑράνου, ὧν ὅπως ἄν σοι δόξῃ τὸν ϑάνατον 

ἐκδίκησον, ἐπεὶ καὶ χρείττων ἐμοῦ καὶ δυνατώτερος ὃ 

Tócfoe ὧν μέχρι νῦν τὴν δίκην διέφυγε. (331) παρα- 

τίϑεμαι δέ σοι καὶ τοὺς Βερζελαίου τοῦ Γαλαδίτου 

παῖδας, οὺς ἐν τιμῇ πάσῃ καὶ προνοίᾳ, τοῦτ᾽ ἐμοὶ 

χαριζόμενος. ἕξεις οὐ προχατάρχομεν γὰρ εὐποιίας, : 

ἀλλ᾽ ἀμοιβὴν ὧν ὁ πατὴρ αὐτῶν παρὰ τὴν φυγὴν 

ὑπῆρξέ μοι χρεωλυτοῦμεν. (23885 καὶ τὸν Γηρᾶ δ᾽ 
υἱὸν Σεμεεί, τὺν ἐκ τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς, ὃς πολλὰ 

βλασφημήσας μὲ παρὰ τὴν φυγήν, ὅτ᾽ εἰς Παρεμβολὰς 

ἐπορευόμην, ἀπήντησεν ἐπὶ τὸν Ιορδάνην καὶ πίστεις : 

ἔλαβεν ὡς μηδὲν αὐτὸν παϑεῖν τότε, νῦν ἐπιξητήσας 

αἰτίαν εὔλογον ἄμυναι.᾽ 
σῷ S τὸ , ^ ' , - (3895 ταῦτα παραινέσας τῷ παιδὶ περί τὲ τῶν 

ὕλων πραγμάτων καὶ περὶ τῶν φίλων καὶ oUg ἤδει 

τιμωρίας ἀξίους γεγενημένους, ἀπέϑανεν ἔτη μὲν βιώσας 

8 385 — 3 Reg. II 4. 
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ἑβδομήκοντα, βασιλεύσας δ᾽ ἑπτὰ uiv ἐν Χεβρῶνι τῆς 
Ἰούδα φυλῆς καὶ μῆνας && ἐν Ἱεροσολύμοις δ᾽ ἁπάσης 

τῆς χώρας τρία καὶ τριάκοντα. (9905 οὗτος ἄριστος 

ἀνὴρ ἐγένετο, καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἔχων ἣν ἔδει τῷ βα- 

σιλεῖ καὶ τοσούτων ἐϑνῶν σωτηρίαν ἐγκεχειρισμένῳ 
F2 2 »ν 7 ' z: [4 » PA 2 SN προσεῖναι. ἀνδρεῖός γὰρ ἣν ὡς ovx ἄλλος rig, ἐν δὲ 

τοῖς ὑπὲρ τῶν ὑπηκόων ἀγῶσι πρῶτος [ἐπὶ τοὺς κιν- 

δύνους ὥρμα, τῷ πονεῖν καὶ μάχεσϑαι παρακελευόμενος 
' , 28 ^ , 3 3 399 X 

τοὺς στρατιώτας ἐπὶ τὰς παρατάξεις. ἀλλ᾽ οὐχὶ τῷ 

προστάττειν ὡς δεσπότης. (3915 νοῆσαί τε καὶ συν- 

ιδεῖν καὶ περὶ τῶν μελλόντων καὶ τῆς τῶν ἐνεστηκό- 

τῶν οἰκονομίας ἱκανώτατος, σώφρων, ἐπιεικής, χρηστὺς 

πρὺς τοὺς ἐν συμφοραῖς ὑπάρχοντας. δίκαιος. φιλάν- 

Soozos, ἃ μύνοις ἐξαίρετα τοῖς βασιλεῦσιν εἶναι προσ- 
-" ^ er MJ - , 2E , ς ἧκε, μηδὲν ὅλως παρὰ τοσοῦτο μέγεϑος ἐξουσίας &ucg- 

M * M M * 3 ΄ PS , M ^ 

τὼν ἢ τὸ περὶ τὴν Οὐρία γυναῖκα. κατέλιπε δὲ καὶ 
πλοῦτον ὅσον οὐκ ἄλλος βασιλεὺς οὔϑ᾽ Ἑβραίων οὔτ᾽ 
ἄλλων ἐϑνῶν. 

(3925 ἔϑαψε δ᾽ αὐτὸν ὃ παῖς Σολομὼν ἐν Ἱεροσο- 

λύμοις διαπρεπῶς. τοῖς τ᾽ ἄλλοις οἷς περὶ κηδεί μος ρεπῶς. τοῖς ἄλλοις οἷς περὶ κηδείαν 

νομίξεται βασιλικὴν ἅπασι. xci δὴ καὶ πλοῦτον αὐτῷ 

πολὺν καὶ ἄφϑονον συνεκήδευσεν" ὧν τὴν ὑπερβολὴν 

τεχιαίροιτ᾽ ἄν τις ῥαδίως ἐκ τοῦ λεχϑησομένου. {3935 
μετὰ γὰρ χρόνον ἐτῶν χιλίων καὶ τριακοσίων Ὕρκανος 

50 ἀρχιερεὺς πολιορκούμενος ὑπ᾽ Ἀντιόχου τοῦ εὐσε- 

βοῦς ἐπικληϑέντος. υἱοῦ ὃὲ “ημητρίου. βουλόμενος 

χρήματ᾽ αὐτῷ δοῦναι ὑπὲρ τοῦ λῦσαι τὴν πολιορκίαν 
καὶ τὴν στρατιὰν ἀπαγαγεῖν, καὶ ἀλλαχόϑεν οὐκ εὐὖ- 

eo 

1 e 

T [m 

τὸ ς 

το e 

E » »" er τ -» 2 - ,^ , πορῶν. ἀνοίξας ἕνα οἶκον τῶν ἐν τῷ 4«víÓov μνή- 

80 μάτι καὶ βαστάσας τρισχίλια τάλαντα μέρος ἔδωκεν 
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᾿Δντιόχῳ καὶ διέλυσεν οὕτω τὴν πολιορκίαν, καϑὼς 

x«l ἐν ἄλλοις δεδηλώκαμεν. {9945 μετὰ ὃὲ τοῦτο 

ἐτῶν πολλῶν διαγενομένων πάλιν Ἡρώδης ὃ βασιλεὺς 

ἕτερον ἀνοίξας oixov ἀνείλετο χρήματα πολλά. ταῖς 

μέντοι ys ϑήκαις τῶν βασιλέων οὐδεὶς αὐτῶν ἐπέ- 5 
τυχεν᾽ ἦσαν γὰρ ὑπὸ τὴν γῆν μηχανικῶς κεκηδευμέναι 

πρὺς τὸ μὴ φανεραὶ εἶναι τοῖς εἰς τὸ μνῆμα εἰσιοῦ- 

σιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἡμῖν ἐπὶ τοσοῦτον ἀπόχρη 
δεδηλῶσϑαι. 



"1 

σι 

10 

- e 

20 

BIBAOZ OPAOH. 

(15 Περὶ uiv oov “Ιαυίδου καὶ τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ, 1 

καὶ ὅσων ἀγαϑῶν αἴτιος γενόμενος τοῖς ὁμοφύλοις 

πολέμους τὲ καὶ μάχας ὅσας κατορϑώσας γηραιὸς ἐτελεύ- 

τησεν. ἐν τῇ πρὸ ταύτης βίβλῳ δεδηλώκαμεν. {25 Σολο- 

μῶνος δὲ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ. νέου τὴν ἡλικίαν ἔτ᾽ 

ὕντος. τὴν βασιλείαν παραλαβόντος. ὃν ἔτι fov ἀπέ- 

φηνὲ τοῦ λαοῦ δεσπότην κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν, 

[χαϑίσαντος ἐπὶ τὸν ϑρόνον)] ὃ μὲν πᾶς ὄχλος ἐπευ- 
φήμησεν, οἷον εἰκὸς ἐπ᾿ ἀρχομένῳ βασιλεῖ, τελευτῆσαι 

καλῶς αὐτῷ τὰ πράγματα. καὶ πρὸς γῆρας ἀφικέσϑαι 

λιπαρὸν καὶ πανεύδαιμον τὴν ἡγεμονίαν" (5» ᾿“δωνίας 

δ᾽, ὃς καὶ τοῦ πατρὺς ἔτι ξῶντος ἐπεχείρησε τὴν ἀρχὴν 

χατασχεῖν. παρελθὼν πρὺς τὴν τοῦ βασιλέως μητέρα 

Βεερσαβὴν καὶ φιλοφρόνως αὐτὴν ἀσπασάμενος, πυϑο- 

μένης εἰ καὶ διὰ χρείαν τινὰ πρὸς αὐτὴν ἀφῖκται. καὶ 

δηλοῦν κελευούσης ὡς ἡδέως παρεξομένης, ἤρξατο λέ- 

γειν {45 ὅτι γινώσκει μὲν τὴν βασιλείαν καὶ αὐτὴ 

καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ διὼ τὴν τοῦ πλήϑους προαί- 

θέσιν οὖσαν αὐτοῦ, μεταβάσης δὲ πρὸς Σολομῶνα τὸν 
υἱὸν αὐτῆς κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ γνώμην στέργει καὶ 

ἀγαπᾷ τὴν ὑπ᾽ αὐτῷ δουλείαν καὶ τοῖς παροῦσιν ἥδεται 

πράγμασιν. (ὃν ἐδεῖτο δ᾽ οὖν διακονῆσαι πρὸς τὸν 

ἀδελφὸν αὐτῷ. καὶ πεῖσαι δοῦναι τὴν τῷ πατρὶ συγ- 

κοιμωμένην πρὸς γόμον αὐτῷ ᾿4βισάχην" οὐ γὰρ πλη- 

8. Ὁ ΞΞ 3 Reg. ΠῚ 12; 
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σιάσαι τὸν πατέρα διὰ τὸ γῆρας αὐτῇ. μένειν δ᾽ ἔτι 

παρϑένον. 46» ἡ δὲ Βεερσαβὴ καὶ διακονήσειν σπου- 

δαίως ὑπέσχετο καὶ καταπράξεσϑαι τὸν γάμον δι᾽ ἀμ- 
φότερα, τοῦ τε βασιλέως αὐτῷ χαρίσασϑαί τι βουλησο- 

μένου χαὶ δεησομένης αὐτῆς λιπαρῶς. καὶ ὃ μὲν 

εὔελπις ἀπαλλάττεται περὶ τοῦ γάμου, ἡ δὲ τοῦ XoAo- 

μῶνος μήτηρ εὐθέως ὥρμησεν ἐπὶ τὸν υἱὸν διαλεξο- 

μένη περὶ ὧν ᾿Αδωνίᾳ δεηϑέντι κατεπηγγείλατο. καὶ 

προύὐπαντήσαντος αὐτῇ τοῦ παιδὺς χαὶ περιπλακέντος, 

(15 ἐπεὶ παρήγαγεν αὐτὴν εἰς vov οἶκον οὗ συνέβαινεν 

αὐτῷ κεῖσϑαι τὸν βασιλικὸν ϑρόνον, καϑίσας ἐκέλευσεν 

ἕτερον ἐκ δεξιῶν τεϑῆναι τῇ μητρί. καϑεσϑεῖσα δ᾽ ἡ 
Βεερσαβή "wav" εἶπεν, 'à παῖ. χάριν αἰτουμένῃ μοι 
κατάνευσον, καὶ μηδὲν ἐξ ἀρνήσεως δύσκολον μηδὲ σκυ- 

ϑρωπὸν ἀπεργάσῃ. 8) τοῦ δὲ Σολομῶνος προστάτ- 

τειν κελεύοντος (πάντα γὰρ ὕσιον εἶναι μητρὶ παρ- 

ἔχειν) καί τι προσμεμψαμένου τὴν ἀρχὴν ὅτι μὴ μετ᾽ 

ἐλπίδος ἤδη βεβαίας τοῦ τυχεῖν ὧν ἀξιοῖ ποιεῖται τοὺς 

λόγους. ἀλλ᾽ ἄρνησιν ὑφορωμένη, δοῦναι τὴν παρϑένον 

αὐτὸν ᾿Αβισάκην ᾿Ἵδωνίᾳ τἀδελφῷ πρὺς γάμον παρε- 

κάλει. C0» λαβὼν δὲ πρὺς ὀργὴν ὁ βασιλεὺς τὸν λόγον 

ἀποπέμπεται μὲν τὴν μητέρα, μειζόνων ὀρέγεσϑαι πραγ- 
μάτων εἰπὼν ᾿Αδωνίαν. καὶ ϑαυμάζειν πῶς οὐ παρα- 

χωρῆσαι καὶ τῆς βασιλείας ὡς πρεσβυτέρῳ παρακαλεῖ, 

τὸν γάμον αὐτῷ vov ᾿4βισάκης αἰτουμένη, φίλους ἔχοντι 

δυνατούς, ᾿Ιώαβον τὸν στρατηγὸν xci ᾿4βιάϑαρον τὸν 

ἱερέα. μεταπεμψάμενος δὲ Βαναίαν τὸν ἐπὶ τῶν σω- 
ματοφυλάκων, ἀποχτεῖναι προσέταξεν αὐτῷ τὸν ἀδελ- 

φὸν ᾿δωνίαν. «10. χαλέσας δὲ τὸν ᾿“βιάϑαρον τὸν 

10: 
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20 

ἱερέα, ᾿ϑανάτου μέν᾽ εἶπε "ÓOUeva( σὲ τά τ᾽ ἄλλα ὅσα 30 
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τῷ πατρί μου συνέχαμες καὶ ἡ κιβωτὸς ἣν σὺν αὐτῷ 

μετήνεγκας. ταύτην δέ σοι τὴν τιμωρίαν ἐπιτίϑημι, 

ταξαμένῳ μετ᾽ ᾿Αδωνία καὶ τὰ ἐκείνου φρονήσαντι" 

μήτ᾽ ἐνθάδ᾽ ἴσϑι μήτ᾽ εἰς ὄψιν ἀπάντα τὴν ἐμήν, ἀλλ᾽ 

5 εἰς τὴν πατρίδα πορευϑεὶς ἐν τοῖς ἀγροῖς ξῆϑι., καὶ 5 εἰς οἶδα πορευϑεὶς ἐν τοῖς ἀγροῖς ξῆϑι, καὶ 

τοῦτον ἄχρι τελευτῆς ἔχε τὸν βίον. ἁμαρτὼν τοῦ μη- 
"9 * N , 4 93e, 5 , M * 

κέτ᾽ εἶναι δικαίως ἐν ἀξίᾳ.  (ll» καταλύεται μὲν οὖν 
9 * -- LJ - - , , * ^ ^ 

ἀπὸ τῆς ἵερατικῆς τιμῆς ὃ ᾿Ιϑαμάρου οἶκος διὰ τὴν 

προειρημένην αἰτίαν. καϑὼς καὶ τῷ ᾿Αβιαϑάρου πάππῳ 

10 προεῖπεν ὁ ϑεὺς ᾿Ηλεί, μετέβη δ᾽ εἰς τὸ Φινεέσου γένος 

πρὸς Σάδωκον. 12» οἵ δ᾽ ἰδιωτεύσαντες ἐκ τοῦ Φι- 
, , »? " ' , 3 , ἌΡ νεέσου γένους, xc9" ὃν καιρὺν εἰς τὴν ᾿Ιϑαμάρου οἶκον 

ἣ ἀρχιερωσύνη μετῆλθεν. ᾿Ηλεὶ πρώτου ταύτην παρα- 

λαβόντος. ἦσαν οὗτοι, ὁ τοῦ ἀρχιερέως ᾿Ιωσήπου υἱὸς 

15 Βοχκίας, τούτου δ᾽ ἸΙωάϑαμος, Ἰωαϑάμου δὲ Μαραίω- 

$os, Μαραιώϑου δ᾽ ᾿ἡροφαῖος, ᾿ἀροφαίου δ᾽ Ayírofos, 

᾿Αχιτώβου δὲ Σάδωκος. ὃς πρῶτος ἐπὶ “αυΐδου τοῦ 

βασιλέως ἀρχιερεὺς ἐγένετο. 

(135 Ἰώαβος δ᾽ ὃ στρατηγὺς τὴν ἀναίρεσιν ἀκούσας 

90 τὴν ᾿4δωνία περιδεὴς ἐγένετο φίλος γὰρ i ὑτῷ περιδεὴς ἐγένετο᾽ φίλος γὰρ ἣν αὐτῷ 

μᾶλλον 3 τῷ βασιλεῖ Σολομῶνι. καὶ κίνδυνον éx τού- 

του διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν οὐκ ἀλόγως ὑπ- 

οπτεύων καταφεύγει μὲν ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον, ἀσφά- 

λειαν δ᾽ ἐνόμιζεν αὑτῷ ποριεῖν ἐκ τῆς πρὺς τὸν ϑεὸν 
836 εὐσεβείας τοῦ βασιλέως. {145 ὃ δ᾽ ἀπαγγειλάντων 

3 x * * 3 , , , , , , 

αὐτῷ τινῶν τὴν locBov γνώμην πέωψας Βαναίαν ἐκέ- 

λευσεν ἀναστήσαντα αὐτὸν ἐπὶ τὸ δικαστήριον ἄγειν 

ὡς ἀπολογησόμενον. ᾿Ιώαβος δ᾽ οὐκ ἔφη καταλείψειν 

τὸ ἱερόν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τεϑνήξεσθαι μᾶλλον 3 ἐν ἑτέρῳ 

8 10 — 3 Reg. II 26. 812 — 1 Paral. VI 5—71. 818 — 
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χωρίῳ. C15» Βαναίου δὲ τὴν ἀπόκρισιν αὐτοῦ τῷ 

βασιλεῖ δηλώσαντος. προσέταξε Σολομὼν ἐκεῖ τὴν κε- 

φαλὴν αὐτοῦ ἀποτεμεῖν χαϑὼς βούλεται. καὶ ταύτην 

λαβεῖν τὴν δίκην ὑπὲρ τῶν δύο στρατηγῶν ος αὐτὸς 
5 , 5 , , 2 3 - * M e ' 

ἀνοσίως ἀπέκτεινε, ϑάψαι δ᾽ αὐτοῦ τὸ σῶμα, ὕπως TC 

μὲν ἁμαρτήματα μηδέποτε καταλείπῃ τὸ γένος τὸ ἐκεί- 
- 2 y - Ε , ^ M 

vov, τῆς δ᾽ Ἰωάβου τελευτῆς αὐτός τε καὶ ὃ πατὴρ 

ἀϑῷοι τυγχάνωσι. C16» χαὶ Βαναίας μὲν τὰ κελευ- 

σϑέντα ποιήσας αὐτὸς ἀποδείκνυται στρατηγὺς πάσης 
- , ἂν ^ , - 9 , 

τῆς δυνάμεως. Σάδωκον δὲ μόνον ποιεῖ ἀρχιερέα ὃ βα- 

σιλεὺς εἰς τὸν ᾿Αβιαϑάρου τύπον, ὃν μετεστήσατο. 

«(115 Σεμεείσῳ δὲ προσέταξεν οἰκίαν οἰκοδομήσαντι j 
, » e , 3 X , ^ ^ 

μένειν ἕν Ἱεροσολύμοις αὐτῷ προσεδρεύοντα. καὶ μὴ 

διαβαίνειν τὸν χειμάρρουν Κεδρῶνος ἔχειν ἐξουσίαν" 

παρακούσαντι δὲ τούτων ϑάνατον ἔσεσϑαι τὸ πρόστι- 

μον. τῷ δὲ μεγέϑει τῆς ἀπειλῆς καὶ ὕρχους αὐτὸν 

προσηνάγχασε ποιήσασθαι. {185 Σεμεεὶ δὲ χαίρειν 
τ , t DET ^ ΄ M -A 4 

oig προσέταξεν αὐτῷ Σολομὼν φήσας. καὶ ταῦτα ποιή- 

σειν προσομόσας. καταλιπὼν τὴν πατρίδα τὴν διατρι- 

βὴν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐποιεῖτο. διελϑόντων Oi 
- 2 E , , , , 3 , 3 » 

τριῶν ἐτῶν ἀκούσας δύο δούλους ἀποδράντας αὐτὸν 

ἐν Γίττῃ τυγχάνοντας, ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς οἰκέτας. {105 

ἐπανελθόντος δὲ μετ᾽ αὐτῶν ὃ βασιλεὺς αἰσϑόμενος, 

ὡς x«l τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καταφρονήσαντος. χαὶ τὸ 

μεῖζον. τῶν ὕρκων τοῦ ϑεοῦ μηδεμίαν ποιησαμένου 
, — * ^ , , , e 3 "5 

φροντίδα. χαλεπῶς εἶχε. καὶ καλέσας αὐτόν “οὐ σύ 

φησιν ᾿ὥμοσας μὴ καταλείψειν ἐμέ, μηδ᾽ ἐξελεύσεσϑαί 

ποτ᾽ ἐκ ταύτης τῆς πόλεως εἰς ἄλλην; (20» οὔκουν 
» , ^ - 2 ΄ ΄ , ^ N , 
ἀποδράσει τὴν τῆς ἐπιορκίας δίκην, ἀλλὰ καὶ ταύτης 

x«l ὧν εἰς τὸν πατέρα μου παρὰ τὴν φυγὴν ὕβρισας 
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τιμωρήσομαί σε πονηρὺν γενόμενον, ἵνα γνῶς Ort κερ- 

δαίνουσιν οὐδὲν oí κακοὶ μὴ παρ᾽ αὐτὰ τἀδικήματα 

κολασϑέντες. ἀλλὰ παντὶ τῷ χρόνῳ, ᾧ νομίζουσιν 

ἀδεεῖς εἶναι μηδὲν πεπονθότες. αὔξεται καὶ γίνεται 

5 μείξων ἡ κόλασις αὐτοῖς ἧς ἂν παραυτίκα πλημμελή- 

σαντες ἔδοσαν." 

καὶ Σεμέεισον μὲν κελευσϑεὶς Βαναίας ἀπέκτεινεν" 

(31) ἤδη δὲ τὴν βασιλείαν βεβαίως ἔχων ὁ Σολομὼν 

x«l τῶν ἐχϑοῶν κεκολασμένων ἄγεται τὴν Φαραώϑου 

τὸ τοῦ τῶν “Αἰγυπτίων βασιλέως ϑυγατέρα, καὶ κατα- 

σχευάσας τὰ τείχη τῶν Ἱεροσολύμων πολλῷ μείζω καὶ 

ὀχυρώτερα τῶν πρόσϑεν ὄντων. διεῖπε τὰ πράγματα 

τὸ λοιπὸν ἐπὶ πολλῆς εἰρήνης, μηδ᾽ ὑπὸ τῆς νεότητος 

πρός τὲ δικαιοσύνην καὶ φυλακὴν τῶν νόμων καὶ μνή- 

15 μὴν ὧν ὃ πατὴρ τελευτῶν ἐπέστειλε βλαπτόμενος, ἀλλὰ 

πόνϑ'᾽ ὅσ᾽ οἵ τοῖς χρύνοις προβεβηκότες καὶ πρὸς τὸ 

φρονεῖν ἀκμάζοντες μετὰ πολλῆς ἀκριβείας ἐπιτελῶν. 

(925 ἔγνω δ᾽ εἰς Χεβρῶνα παραγενόμενος ἐπὶ τοῦ 

χαλκοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ κατασκευασϑέντος ὑπὸ Μωυ- 

30 σέος ϑῦσαι τῷ ϑεῷ. καὶ χίλια τὸν ἀριϑμὸν ὡλοκαύ- 

τωσεν ἱερεῖα. τοῦτο δὲ ποιήσας μεγάλως ἔδοξε τὸν 

ϑεὸν τετιμηκέναι. φανεὶς γὰρ αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους 

ἐκείνης τῆς νυκτὺς ἐκέλευσεν αἱρεῖσθαι τίνας ἀντὶ τῆς 

εὐσεβείας παράσχῃ αὐτῷ δωρεάς. (2235 Σολομὼν δὲ 

86 τὰ χάλλιστα καὶ μέγιστα x«l ϑεῷ παρασχεῖν ἥδιστα 

καὶ λαβεῖν ἀνθρώπῳ συμφορώτατα τὸν ϑεὸν ἤτησεν᾽ 

οὐ γὰρ χρυσὺν οὐδ᾽ ἄργυρον οὐδὲ τὸν ἄλλον πλοῦτον, 

ὡς ἄνθρωπος καὶ νέος. ἠξίωσεν αὑτῷ προσγενέσϑαι 

(ταῦτα γὰρ σχεδὸν νενόμισται παρὰ τοῖς πλείστοις μόνα 

80 σπουδῆς ἄξια καὶ ϑεοῦ δῶρα εἶναι). ἀλλά “δός uoc 
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φησι, 'ἱδέσποτα. νοῦν ὑγιᾶ καὶ φρόνησιν ἀγαϑήν. οἷς 

ἂν τὸν λαὸν τἀληϑῆ καὶ τὰ δίκαια λαβὼν xoívouu. 

(245 τούτοις ἤσϑη τοῖς αἰτήμασιν ὁ ϑεός. καὶ τά T 

ἄλλα πάνϑ'᾽, ὧν οὐκ ἐμνήσϑη παρὰ τὴν ἐκλογήν. δώ- 
σειν ἐπηγγείλατο. πλοῦτον. δόξαν, νίκην πολεμίων. καὶ 

πρὸ πάντων σύνεσιν καὶ σοφίαν. οἵαν οὐκ ἄλλος τις 

ἀνθρώπων ἔσχεν οὔτε βασιλέων, οὔτ᾽ ἰδιωτῶν. φυλά- 

ἕξειν τὲ καὶ τοῖς ἐχγόνοις αὐτοῦ τὴν βασιλείαν ἐπὶ 

πλεῖστον ὑπισχνεῖτο χρόνον. ἂν δίκαιός v' ὧν διαμένῃ 

καὶ πειϑόμενος αὐτῷ καὶ τὸν πατέρα μιμούμενος ἐν 

οἷς ἦν ἄριστος. 9D» ταῦτα τοῦ ϑεοῦ Σολομὼν ἀκού- 

σας ἀνεπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῆς κοίτης. καὶ προσκυνήσας 

αὐτὸν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ πρὸ τῆς σκχη- 

vie μεγάλας ἐπιτελέσας ϑυσίας κατευώχει τοὺς Tov- 

δαίους ὥἅπανταο. 

(265 ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κρίσις ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἤχϑη δυσχερής. ἧς τὸ τέλος εὑρεῖν ἦν ἐπίπονον. τὸ 

δὲ πρᾶγμα. περὶ οὗ συνέβαινεν εἶναι τὴν δίκην, ἀναγ- 

χαῖον ἡγησάμην δηλῶσαι. ἵνα τοῖς ἐντυγχάνουσι τό τε 

δύσκολον τῆς χρίσεως γνώριμον ὑπάρξῃ καὶ τοιούτων 

μεταξὺ πραγμάτων γενόμενοι λάβωσιν, ὥσπερ ἐξ εἰκό- 

νος τῆς τοῦ βασιλέως ἀγχινοίας. τὸ ῥᾳδίως ἀποφαίνε- 

σϑαι περὶ τῶν ζητουμένων δυνηϑῆναι. (21) δύο γυ- 

ναῖχες ἑταῖραι τὸν βίον ἧκον ἐπ᾽ αὐτόν, ὧν ἡ ἀδικεῖσϑαι 
δοχοῦσα πρώτη λέγειν ἤρξατο. “οἰκῶ μέν᾽ εἶπεν, “ὦ 

βασιλεῦ. μετὰ ταύτης ἐν ἑνὶ δωματίῳ, συνέβη δ᾽ ἀμ- 

φοτέραις ἡμῖν ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας ἀποτεκεῖν κατὰ τὴν 

αὐτὴν ὥραν ἄρρενα παιδία. {3985 τρίτης δ᾽ ἡμέρας 

διελϑούσης. ἐπικοιμηϑεῖσα τῷ αὑτῆς παιδίῳ αὕτη τοῦτο 

[2 

15 

μὲν ἀποκτείνει, βαστάσασα δὲ τοὐμὸν ἐκ τῶν γονάτων 30 
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πρὸς αὑτὴν μεταφέρει xci τὸ νεκρὺν ἐμοῦ χοιμωμένης 

εἰς τὰς ἀγκάλας μου τίϑησιν. {395 πρῳ δὲ ϑηλὴν 
ὀρέξαι βουλομένη τῷ παιδίῳ τὸ μὲν ἐμὸν οὐχ ηὗρον, 

τὸ δὲ ταύτης νεχρὸν ὁρῶ μοι παρακείμενον" ἀκριβῶς 

ὅ γὰρ χατανοήσασα τοῦτ᾽ ἐπέγνων. ὅϑεν ἀπαιτῶ τὸν 
, * LJ M 3 9 , , , 

ἐμὸν υἱόν. x«i οὐκ ἀπολαμβάνουσα καταπέφευγα, δέ- 

σποτα. ἐπὶ τὴν παρὰ σοῦ βοήϑειαν. τῷ γὰρ εἶναι uó- 

v«g ἡμᾶς καὶ μηδένα τὸν ἐλέγξαι δυνάμενον φοβεῖσϑαι 
- τὸ B , , , o9 

καταφρονοῦσα ἰσχυρῶς ἀρνουμένη παραμένει. {805 
-— 9 ) , ' , , M Ly , , ^ 10 ταῦτ᾽ εἰπούσης ὁ βασιλεὺς ἀνέχρινε τὴν ἑτέραν τί τοῖς 

εἰρημένοις ἀντιλέγειν ἔχοι. τῆς δ᾽ ἀρνουμένης τοῦτο 

πεποιηκέναι. τὸ ὃὲ παιδίον τὸ ἑαυτῆς ζῆν λεγούσης, 

τὸ δὲ τῆς ἀντιδίχου τεϑνηχέναι. μηδενὸς ἐπινοοῦντος 

τὴν κρίσιν. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπ᾽ αἰνίγματι περὶ τὴν εὕρεσιν 
15 αὐτοῦ πάντων τῇ διανοίᾳ τετυφλωμένων. μόνος ὁ βα- 

σιλεὺς ἐπενόησέ τι τοιοῦτον. «431» κελεύσας κομισϑῆς- 

ναι τὸ νεκρὸν καὶ τὸ ζῶν παιδίον μεταπέμπεταί τινὰ 

τῶν σωματοφυλάκων. καὶ σπασάμενον προσέταξε τὴν 

μάχαιραν ἀμφότερα διχοτομῆσαι τὰ παιδία. ὅπως ἕκά- 

τεραι λάβωσιν ἀν᾽ ἥμισυ τοῦ τε ξῶντος καὶ τοῦ τε- 

τελευτηκότος. 4232» ἐπὶ τούτῳ πᾶς μὲν ὁ λαὺς λανϑά- 

vov ἐχλεύαζεν ὡς μειράκιον τὸν βασιλέα. μεταξὺ δὲ 

τῆς μὲν ἀπαιτούσης καὶ ἀληϑοῦς μητρὸς ἀνακραγούσης 

τοῦτο μὴ ποιεῖν. ἀλλὰ παραδιδόναι τῇ ἑτέρᾳ τὸ παι- 

35 δίον ὡς ἐκείνης (ἀρκεῖσθαι γὰρ τῷ ξῆν αὐτὸ καὶ βλέ- 
, ki! 9 - - 3 LJ , δ , 

πειν μόνον. κἂν ἀλλότριον δοκῇ). τῆς δ᾽ ἑτέρας ἕτοί. 
2 , , ^ ^ , LT , 

μῶς ἐχούσης διαιρούμενον ἰδεῖν τὸ παιδίον καὶ προσέτι 

βασανισϑῆναι καὶ αὐτὴν ἀξιούσης. 4393» ὃ βασιλεὺς 

ἐπιγνοὺς τὰς ἑκατέρων φωνὰς ἀπὸ τῆς ἀληϑείας γε- 

2 e 

80 γενημένας. τῇ μὲν ἀναχραγούσῃ τὸ παιδίον προσέκρινε 
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(μητέρα γὰρ αὐτὴν ἀληϑῶς εἶναι). τῆς δ᾽ ἄλλης κατ- 

ἔγνω πονηρίαν, τό τ᾽ ἴδιον ἀποκτεινάσης καὶ τὸ τῆς 

φίλης σπουδαζούσης ἀπολλύμενον ϑεάσασϑαι. (345 

τοῦτο μέγα δεῖγμα καὶ τεχμήριον τῆς τοῦ βασιλέως 

φρονήσεως καὶ σοφίας ἐνόμιξε τὸ πλῆϑος, κἀξ ἐχείνης 

τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ὡς ϑείαν ἔχοντι διάνοιαν αὐτῷ 

e 

προσεῖχον. 

(80) στρατηγοὶ δ᾽ αὐτῷ καὶ ἡγεμόνες ἦσαν τῆς 
χώρας ἁπάσης οἵδε. τῆς μὲν Ἐφραΐμου κληρουχίας 

Οὔρης. ἐπὶ δὲ τῆς Βηϑλεέμης τοπαρχίας ἣν “ΖἸιόκληρος" 10 
τὴν δὲ τῶν Zógov καὶ τὴν παραλίαν ᾿Αβινάδαβος εἶχεν 
ὑφ᾽ αὑτῷ, γεγαμηκὼς τὴν Σολομῶνος ϑυγατέρα. (390) 

τὸ δὲ μέγα πεδίον ἦν ὑπὸ Βαναίᾳ τῷ '"Ay(Aov παιδί, 

προσεπῆρχε δὲ καὶ τῆς ἄχρι Ἰορδάνου πάσης. τὴν δὲ 
Γαλααδῖτιν καὶ Γαυλανῖτιν ἕως τοῦ “ιβάνου ὄρους καὶ 15 

πόλεις ἑξήκοντα μεγάλας καὶ ὀχυρωτάτας ἔχων ὑφ᾽ αὑ- 

τὸν Γαβάρης διεῖπεν. ᾿Δχινάδαβος δὲ τῆς Γαλιλαίας 

ὕλης ἄχρι Σιδῶνος ἐπετρύόπευε,. συνοικῶν καὶ αὐτὸς 

ϑυγατρὶ Σολομῶνος Βασίμᾳ τοὔνομα. (91) τὴν δὲ 

περὶ ᾿ἀρκὴν παραλίαν εἶχε Βανακάτης. Ἰωσαφάτης δὲ 50 
τὸ Ἰταβύριον ὄρος xcl Κάρμηλον καὶ τὴν κάτω Γαλι- 

λαίαν [ἄχρι τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου χώραν]. ἐπὶ δὲ 

τούτων (sig) πᾶσαν ἐπετέτραπτο. Σεμεεὶ δὲ τὴν τῆς 

Βενιαμίτιδος κληρουχίαν ἐγκεχείριστο, Γαβάρης δ᾽ εἶχε 

τὴν πέραν τοῦ Ἰορδάνου χώραν: ἐπὶ δὲ τούτων sig? 

πάλιν ἄρχων ἀπεδέδεικτο. {585 ϑαυμαστὴν δ᾽ ἐπί- 

δοσιν ἔλαβεν ὅ vc τῶν Ἑβραίων λαὺς καὶ ἡ Ἰούδα 

φυλή, πρὸς γεωργίαν τραπέντων καὶ τὴν τῆς γῆς ἐπι- 

μέλειαν" εἰρήνης γὰρ ἀπολαύοντες καὶ πολέμοις καὶ 

o 

ταραχαῖς μὴ περισπώμενοι. καὶ προσέτι τῆς ποϑεινο- 30 
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τάτης ἐλευϑερίας ἀκρατῶς ἐμφορούμενοι. πρὺς τῷ Gvv- 
αὐύξειν ἕκαστος τὰ οἰκεῖα καὶ ποιεῖν ἄξια πλείονος 
ὑπῆρχεν. 

(395 ἦσαν δὲ καὶ ἕτεροι τῷ βασιλεῖ ἡγεμόνες. oU « 
- , - M - 2 , er * ΕΣ ᾽ 

δ τῆς τε Σύρων γῆς καὶ τῶν ἀλλοφύλων. ἥτις ἣν ἀπ 

Εὐφράτου ποταμοῦ διήκουσα μέχρι τῆς Αἰγυπτίων. 

ἐπῆρχον. ἐκλέγοντες αὐτῷ φόρους παρὰ τῶν ἐϑνῶν. 

(40» συνετέλουν δὲ x«l τῇ τραπέζῃ x«9' ἡμέραν καὶ 

τῷ δείπνῳ τοῦ βασιλέως σεμιδάλεως μὲν κόρους τριά- 

10 xovr&, ἀλεύρου δ᾽ ἑξήκοντα. σιτιστοὺς δὲ βοῦς δέκα 
, - Y. ν᾿ 3.) » Ly , 

x«l νομάδας βοῦς εἴχοσι. σιτιστοὺς δ᾽ ἄρνας ἑκατόν. 

ταῦτα πάντα πάρεξ τῶν ἀπ᾽ ἄγρας. ἐλάφων λέγω καὶ 

βουβάλων καὶ τῶν πτηνῶν καὶ ἰχϑύων, ἐκομίζετο καϑ' 

ἡμέραν τῷ βασιλεῖ παρὰ τῶν ἀλλοφύλων. (41) τοσοῦ- 
M - s e I4 E e y 

rov δὲ πλῆϑος ἣν ἁρμάτων Σολομῶνι. ὡς τέτταρας 

εἶναι μυριάδας φατνῶν τῶν ὑποζευγνυμένων ἵππων. 

χωρὶς δὲ τούτων ἦσαν ἱππεῖς δισχίλιοι καὶ μύριοι. ὧν 

οὗ μὲν ἡμίσεις τῷ βασιλεῖ προσήδρευον ἐν Ἱεροσολύμοις. 

οἵ δὲ λοιποὶ κατὰ τὰς βασιλικὰς διεσπαρμένοι κώμας ἐν 
9 ^ , 3 , M ἣν ^ e M - 

30 αὐταῖς κατέμενον. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἡγεμὼν ὁ τὴν τοῦ βασι- 

λέως δαπάνην πεπιστευμένος καὶ τοῖς ἵπποις ἐχορήγει 

τὐἀπιτήδεια, συγκομίζων εἰς ὃν ὃ βασιλεὺς διέτριβε τόπον. 

(425 τοσαύτη δ᾽ ἣν ἣν ὃ ϑεὸς Σολομῶνι παρέσχε 5 

φρύνησιν καὶ σοφίαν. ὡς τούς τ᾽ ἀρχαίους ὑπερβάλλειν 

ἀνθρώπους καὶ μηδὲ τοὺς Αἰγυπτίους. ot πάντων συν- 

ἔσει διενεγκεῖν λέγονται. συγκρινομένους λείπεσϑαι παρ᾿ 

ὀλίγον. ἀλλὰ καὶ πλεῖστον ἀφεστηκότας τῆς τοῦ βασι- 

λέως φρονήσεως ἐλέγχεσϑαι. {455 ὑπερῆρε δὲ καὶ 

διήνεγκε σοφίᾳ καὶ τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν δόξαν 
, , ^ - e ^ 3 —N , z 3 

80 ἐχόντων παρὰ τοῖς Ἑβραίοις ἐπὶ δεινότητι" ὧν οὐ 

8.839 — 3 Reg. IV 91. 
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παρελεύσομαι τὰ ὀνόματα. ἦσαν δ᾽ Εϑάνος καὶ 41. 

μάνος καὶ Χαλκέος καὶ “Ιάρδανος. υἱοὶ Ἠμάωνος. (44) 

συνετάξατο δὲ καὶ βιβλία [περὶ] ὠδῶν καὶ μελῶν πέντε 

πρὸς τοῖς χιλίοις, καὶ παραβολῶν καὶ εἰκόνων βίβλους 

τρισχιλίας" καϑ' ἕκαστον γὰρ εἶδος δένδρου παραβολὴν 

εἶπεν, ἀφ᾽ ὑσσώπου ἕως κέδρου. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 
καὶ περὶ κτηνῶν καὶ τῶν τ᾽ ἐπιγείων ἁπάντων ζώων 

καὶ τῶν νηκτῶν καὶ τῶν ἀερίων" οὐδεμίαν γὰρ τού- 

τῶν φύσιν ἠγνόησεν οὐδὲ παρῆλϑεν ἀνεξέταστον, ἀλλ᾽ 
ἐν πάσαις ἐφιλοσόφησε καὶ τὴν ἐπιστήμην τῶν ἐν αὐὖ- 10 

ταῖς ἰδιωμάτων ἄκραν ἐπεδείξατο. 44D» παρέσχε δ᾽ 

αὐτῷ μαϑεῖν ὁ ϑεὸς καὶ τὴν κατὰ τῶν δαιμόνων τέχνην 

εἰς ὠφέλειαν καὶ θεραπείαν τοῖς ἀνθρώποις. ἐπῳδάς 

τε συνταξάμενος αἷς παρηγορεῖται τὰ νοσήματα. τρό- 

πους ἐξορχώσεων κατέλιπεν. οἷς ἐνδούμενα τὰ δαιμόνια 15 

ὡς μηκέτ᾽ ἐπανελϑεῖν ἐκδιώκουσι. {405 xal αὕτη μέχρι 
νῦν παρ᾽ ἡμῖν ἡ ϑεραπεία πλεῖστον ἰσχύει" ἵστόρησα 

γάρ τινα Ἐλεάζαρον] τῶν ὁμοφύλων, Οὐεσπασιανοῦ 

παρόντος καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ χιλιάρχων καὶ ἄλλου 

στρατιωτικοῦ πλήϑους. τοὺς ὑπὸ τῶν δαιμονίων λαμ- : 

βανομένους ἀπολύοντα τούτων. ὁ δὲ τῆς ϑεραπείας 

τρύπος τοιοῦτος ἦν. AV» προσφέρων ταῖς ῥισὶ τοῦ 

δαιμονιζομένου τὸν δαχτύλιον, ἔχοντα ὑπὸ τῇ σφραγῖδι 

ῥίζαν ἐξ ὧν ὑπέδειξε Σολομών, ἔπειτ᾽ ἐξεῖλκεν ὀσφρο- 
μένῳ διὰ τῶν μυχτήρων τὸ δαιμόνιον, καὶ πεσόντος 35 

εὐθὺς τἀνθρώπου μηκέτ᾽ εἰς αὐτὸν ἐπανήξειν ὥρχου. 

Σολομῶνός τε μεμνημένος καὶ τὰς ἐπῳδάς, ἃς συνέϑη- | 

xtv ἐχεῖνος, ἐπιλέγων. (48) βουλόμενος δὲ πεῖσαι καὶ | 
παραστῆσαι τοῖς παρατυγχάνουσιν ὁ ̓ Βλεάξαρος ὅτι ταύ- 

τὴν ἔχει τὴν ἰσχύν. ἐτίϑει μικρὸν ἔμπροσϑεν ἤτοι ποτή- 30 |- 

8 44 — 3 Reg. IV 32; cf. Sap. Salom. VII 17—21. 
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ριον πλῆρες ὕδατος ἢ ποδόνιπτρον, καὶ τῷ δαιμονίῳ 

προσέταττεν ἐξιόντι τἀνθρώπου ταῦτ᾽ ἀνατρέψαι καὶ 

παρασχεῖν ἐπιγνῶναι τοῖς ὁρῶσιν ὅτι καταλέλοιπε τὸν 

ἄνθρωπον. (495 γινομένου δὲ τούτου σαφὴς ἡ Xo2o- 

μῶνος καϑίστατο σύνεσις καὶ σοφία, δι᾽ ἥν, ἵνα γνῶσιν 

ἅπαντες τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ τῆς φύσεως καὶ τὸ ϑεοφιλὲς 

καὶ λάϑῃ μηδένα τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἣ τοῦ βασιλέως 

περὶ πᾶν εἶδος ἀρετῆς ὑπερβολή. περὶ τούτων εἰπεῖν 

προήχϑημεν. 

1: — (505 ὁ δὲ τῶν Τυρίων βασιλεὺς Εἴραμος ἀκούσας 

ὅτε Σολομὼν τὴν τοῦ πατρὸς διεδέξατο βασιλείαν ὑπερ- 

ἤσϑη (φίλος γὰρ ἐτύγχανε τῷ “]αυίδῃ). καὶ πέμψας 

πρὸς αὐτὸν ἠσπάξζετό vs καὶ συνέχαιρεν ἐπὶ τοῖς παροῦ- 

σιν ἀγαϑοῖς. ἀποστέλλει δὲ πρὸς αὐτὸν Σολομὼν γρόμ- 
ματα δηλοῦντα τάδε. (Dl» ᾿βασιλεὺς Σολομὼν Εἱράμῳ 

βασιλεῖ. ἴσϑι μου τὸν πατέρα βουληϑέντα κατασκευ- 

dou. τῷ ϑεῷ ναὺν ὑπὸ τῶν πολέμων καὶ τῶν συνεχῶν 

e 

I οι 

στρατειῶν κεκωλυμένον. οὐ γὰρ ἐπαύσατο πρότερον 

τοὺς ἐχϑροὺς καταστρεφόμενος πρὶν ἢ πάντας αὐτοὺς 

30 φόρων ὑποτελεῖς ἐποίησεν. (D2»5 ἐγὼ δὲ χάριν οἶδα 

τῷ ϑεῷ τῆς παρούσης εἰρήνης, καὶ διὰ ταύτην εὐσχο- 

λῶν οἰχοδομῆσαι τῷ ϑεῷ βούλομαι τὸν οἶκον" καὶ γὰρ 

ἐπ᾿ ἐμοῦ τοῦτον ἔσεσϑαι τῷ πατρί μου προεῖπεν ὃ 

ὅϑεός. διὸ παρακαλῶ σὲ συμπέμψαι τινὰς τοῖς ἐμοῖς 

35 εἰς Μίβανον τὸ ὄρος κόψοντας ξύλα πρὸς γὰρ τομὴν 

ὕλης ἐπιστημονέστερον ἔχουσι τῶν ἡμετέρων οἱ Σι- 

δώνιοι. μισϑὸν δ᾽ ὃν ἂν δρίσῃς ἐγὼ τοῖς ὑλουργοῖς 

παρέξω. 

(68) ἀναγνοὺς δὲ τὴν ἐπιστολὴν Εἴραμος καὶ τοῖς 

30 ἐπεσταλμένοις ἡσϑεὶς ἀντιγράφει τῷ Σολομῶνι. ὑβασι- 

S 50 — 3 Reg. V 1. 
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λεὺς Εἴραμος βασιλεῖ Σολομῶνι. τὸν uiv ϑεὸν εὐλο- 

γεῖν ἄξιον ὅτι σοι τὴν πατρώαν παρέδωκεν ἡγεμονίαν, 

ἀνδρὶ σοφῷ καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἔχοντι" ἐγὼ δὲ τούτοις 
ἡδόμενος ἅπανϑ'᾽ ὑπουργήσω τὰ ἐπεσταλμένα. (D4» τε- 

μὼν γὰρ ξύλα πολλὰ καὶ μεγάλα κέδρου τε καὶ κυπα- 

oírrov διὰ τῶν ἐμῶν ἐπὶ ϑάλατταν καταπέμψω, καὶ 

κελεύσω τοὺς ἐμοὺς σχεδίαν πηξαμένους εἰς ὃν ἂν 

βουληϑῆς τόπον τῆς σαυτοῦ χώρας πλεύσαντας ἀπο- 

ϑέσϑαι" ἔπειϑ᾽ οἱ col διακομίσουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα. 
ὕπως δὲ καὶ σὺ παράσχῃς ἡμῖν ἀντὶ τούτων σἴτον, οὗ 
διὰ τὸ νῆσον οἰκεῖν δεόμεθα, φρόντισον." 

(555 διαμένει δ᾽ ἄχρι τῆς σήμερον τὰ τῶν ἐπιότο- 
λῶν τούτων ἀντίγραφα οὐκ ἐν τοῖς ἡμετέροις μόνον 

σωζόμενα βιβλίοις, ἀλλὰ καὶ παρὰ Τυρίοις" ὥστ᾽ εἴ τις 

ϑελήσειε τἀκριβὲς μαϑεῖν, δεηϑεὶς τῶν ἐπὶ τοῦ Τυρίων 
γραμματοφυλακείου δημοσίων εὕροι ἂν συμφωνοῦντα 

τοῖς εἰρημένοις ὑφ᾽ ἡμῶν τὰ παρ᾽ ἐκείνοις. (00) ταῦτα 

μὲν οὖν διεξῆλθον βουλόμενος γνῶναι τοὺς ἐντευξο- 

μένους ὅτι μηδὲν μᾶλλον ἔξω τῆς ἀληϑείας λέγομεν, 

μηδὲ πιϑανοῖς τισὶ καὶ πρὸς ἀπάτην καὶ τέρψιν ἐπα-: 
γωγοῖς τὴν ἱστορίαν διαλαμβάνοντες τὴν μὲν ἐξέτασιν 

φεύγειν πειρώμεθα, πιστεύεσθαι δ᾽ εὐθὺς ἀξιοῦμεν, 
ὡς οὐδὲ συγκεχωρημένον ἡμῖν κατεξανισταμένοις τοῦ 

πρέποντος τῇ πραγματείᾳ ἀϑῴοις ὑπάρχειν, ἀλλὰ μη- 
δεμιᾶς ἀποδοχῆς τυγχάνειν παρακαλοῦντες, ἂν μὴ μετ᾽ 

ἀποδείξεως καὶ τεχμηρίων ἰσχυρῶν ἐμφανίζειν δυνώ- 

μεϑα τὴν ἀλήϑειαν. 

(01) 6 δὲ βασιλεὺς Σολομὼν ὡς ἐκομίσϑη τὰ παρὰ 

τοῦ Τυρίων βασιλέως γράμματα, τήν τὲ προϑυμίαν 

αὐτοῦ καὶ τὴν εὔνοιαν ἐπήνεσε, καὶ οἷς ἠξίωσε τούτοις 3 

8.54 — ὃ Reg. V 9. 
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αὐτὸν ἠμείψατο. σίτου μὲν αὐτῷ xav ἔτος πέμψας 

δισμυρίους κόρους καὶ τοσούτους ἐλαίου βάτους" ὁ δὲ 

βάτος δύναται ξέστας ἑβδομήκοντα δύο. τὸ δ᾽ αὐτὸ 
, M x. -" EO e M 5 ἌΣ.» 

μέτρον καὶ οἴνου παρεῖχεν. (Ὅ8) ἡ μὲν οὖν E(géuov 

σι φιλία καὶ Σολομῶνος ἀπὸ τούτων ἔτι μᾶλλον ηὔξησε, 

καὶ διαμενεῖν ὥμοσαν εἰς ἅπαν" ὃ δὲ βασιλεὺς ἐπέταξε 

παντὶ τῷ λαῷ φόρον ἐργάτας τρισμυρίους, οἷς ἄπονον 

τὴν ἐργασίαν κατέστησε. μερίσας αὐτὴν συνετῶς. μυ- 

φίους γὰρ ἐποίησε κόπτοντας ἐπὶ μῆνα ἕνα ἐν τῷ Δι- 

10 βάνῳ ὕρει. δύο δὲ μῆνας ἀναπαύεσϑαι παραγινομένους 

ἐπὶ τὰ οἰκεῖα, μέχρι ἂν πάλιν οἵ δισμύριοι τὴν ἐργα- 

σίωαν ἀναπληρώσωσι κατὰ τὸν ὡρισμένον χρόνον. (595 

ἔπειϑ᾽ οὕτω συνέβαινε τοῖς πρώτοις μυρίοις διὰ τετάρ- 

rov μηνὸς ἀπαντᾶν ἐπὶ τοὔργον. ἐγεγόνει δ᾽ ἐπίτρο- 
-- , , 5 , $ 3 2 ES 

1 πος τοῦ φόρου τούτου óog«uog. ἦσαν δ᾽ ἐκ τῶν οι 

παροίκων, οὃς “ΖΙαυίδης κατελελοίπει. τῶν μὲν παρα- 

κομιξόντων τὴν λιϑείαν καὶ τὴν ἄλλην ὕλην ἑπτὰ μυ- 

ριάδες, τῶν δὲ λατομούντων ὀχτακισμύριοι" τούτων 

δ᾽ ἐπιστάται τρισχίλιοι καὶ τριακόσιοι. «(00 προστε- 

τάχει δὲ λίϑους μὲν αὐτοὺς τέμνειν μεγάλους εἰς τοὺς 

τοῦ ναοῦ ϑεμελίους, ἁρμόσαντας δὲ πρῶτον καὶ συν- 

δήσαντας ἐν τῷ ὕρει κατακομίζειν οὕτως εἰς τὴν πόλιν. 

ἐγένετο δὲ ταῦτ᾽ οὐ παρὰ τῶν οἰκοδόμων τῶν ἐγχω- 

2 e 

Qíov μόνων, ἀλλὰ καὶ ὧν ὃ Eígauog ἔπεμψε τεχνιτῶν. 
25 (61» τῆς δ᾽ οἰκοδομίας τοῦ ναοῦ Σολομὼν ἤρξατο 

τέταρτον ἔτος ἤδη τῆς βασιλείας ἔχων μηνὶ δευτέρῳ, 

ὃν Μακεδόνες μὲν ᾿Δρτεμίσιον καλοῦσιν Ἑβραῖοι δὲ 

Ἰάρ. μετ᾽ ἔτη πενταχόσια καὶ ἐνενήκοντα x«i δύο τῆς 
ἀπ᾿ Αἰγύπτου τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐξόδου. μετὰ δὲ χίλια 

30 καὶ εἴχοσιν ἔτη τῆς ᾿Αβράμου εἰς τὴν Χαναναίαν ἐκ τῆς 

888 — 3 Reg. V 12. 861 — 8 Reg. VI 1; 2 Paral. III 2. 
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“Μεσοποταμίας ἀφίξεως, ἀπὸ δὲ τῆς ἐπομβρίας μετὰ 

χίλια καὶ τετρακόσια καὶ τετταράκοντα. «62» ἀπὸ δὲ 

τοῦ πρώτου γεννηθέντος ᾿δάμου ἕως τὸν ναὸν ὠκοδό- 
μησεν ὃ Σολομών. διεληλύϑει τὰ πάντ᾽ ἔτη τρισχίλια 

καὶ ἑκατὸν καὶ δύο. καϑ᾽ ὃν δ᾽ ὃ ναὺς ἤρξατο οἰκοδο- s 
μεῖσθαι χρόνον. κατ᾽ ἐχεῖνον ἔτος ἤδη τῆς ἐν Τύρῳ 

βασιλείας ἑνδέκατον ἐνειστήκει Εἱράμῳ. ἀπὸ δὲ τῆς 
οἰκίσεως Τύρου εἰς τὴν οἰκοδομίαν τοῦ ναοῦ διεγε- 

γόνει χρόνος ἐτῶν τετταράκοντα καὶ διακοσίων. 

(625 βάλλεται μὲν οὖν τῷ ναῷ ϑεμελίους ὃ βασι- τὸ 
λεὺς ἐπὶ μήκιστον τῆς γῆς βάϑος, ὕλης λίϑων ἰσχυρᾶς 

καὶ πρὺς χρόνον ἀντέχειν δυναμένης, ot τῇ τε γῇ συμ- 

φύντες ἔμελλον καὶ ἔδαφος καὶ ἔρεισμα τῆς ἐποικοδο- 

μησομένης κατασκευῆς ἔσεσϑαι. καὶ διὰ τὴν κάτωϑεν 
3 εἶ » 3 Ἂ , , ES » , 

ἰσχὺν οἴσειν ἀπόνως τὸ μέγεϑός vs τῶν ἐπικεισομένων 15 

καὶ κάλλους πολυτέλειαν. ἧ βάρος ἔμελλεν οὐχ ἧττον 
εἶναι τῶν ἄλλων ὅσα πρὺς ὕψος καὶ πρὺς ὄγκον κόσμου 

, ^ , 2 LJ (^ , [4 

τὲ χάριν καὶ μεγαλουργίας ἐπενοεῖτο. 61» ἀνήγαγε 

δ᾽ αὐτὸν ἄχρι τῆς ὀροφῆς ἐκ λευκοῦ λίϑου πεποιη- . 

μένον. τὸ μὲν οὖν ὕψος ἦν ἑξήκοντα πήχεων, τῶν δ᾽ so 
- ^ - * » BJ E 

αὐτῶν καὶ τὸ μῆκος, εὖρος δ᾽ εἴκοσι. κατὰ τούτου ὃ 

ἄλλος ἦν ἐγηγερμένος, ἴσος τοῖς μέτροις, ὥστε εἶναι τὸ erp GrHIHEGS 2» ej US [HEUS US 
πᾶν ὕψος τῷ ναῷ πήχεων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι. τέτραπτο 

δὲ πρὺς τὴν ἀνατολήν. {00 τὸ δὲ πρόναον αὐτοῦ 

προύστησεν ἐπὶ πήχεις μὲν εἴκοσι τὸ μῆκος. πρὸὺς τὸ 25 

εὖρος τοῦ οἴκου τεταμένον, ἔχον δὲ πλάτος πήχεις 

δέκα. ὕψος δ᾽ ἀνεγηγερμένον πήχεων ἑκατὸν εἴκοσι. 

περιωχοδόμησε δὲ τὸν ναὺν ἐν κύκλῳ τριάκοντα foc- 

χέσιν οἴκοις, οἱ συνοχή τε τοῦ παντὸς ἔμελλον ἔσεσϑαι ἘΞ 
διὰ πυχνότητα καὶ πλῆϑος ἔξωϑεν περικείμενοι, καὶ so 

8 63 — 3 Reg. VI 2; 2 Paral. MI 3, 
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δὴ καὶ τὰς εἰσόδους αὐτοῖς δι᾿ ἀλλήλων κατεσκεύασεν. 

(06» ἕκαστος δὲ τῶν οἴκων τούτων εὖρος μὲν εἶχεν 

πέντε πήχεις, μῆκος δὲ τοὺς αὐτούς. ὕψος δὲ εἴκοσιν. 

ἐπῳκοδόμηντο δὲ τούτοις ἄνωϑεν ἕτεροι οἶχοι καὶ πάλιν 
» 3 , - v ^ E , M CE: X 5 ἄλλοι κατ᾽ αὐτῶν. ἴσοι καὶ τοῖς μέτροις καὶ τῷ ἀριϑμῷ. 
ὡς τὸ πᾶν ὕψος αὐτοὺς λαβεῖν τῷ κάτωϑεν οἴκῳ παρα- 

πλήσιον" ὃ γὰρ ὑπερῶος οὐκ ἦν περιῳκοδομημένος. 

(01) ὄροφος δ᾽ αὐτοῖς ἐπεβέβλητο κέδρου. καὶ τοῖς 

uiv οἴκοις οὗτος ἴδιος ἦν ἑχάστῳ, πρὺς τοὺς πλησίον 
3 , E d x e - e , MI 

1000 συνάπτων. τοῖς δ᾽ ἄλλοις ὑπῆρχεν ἡ στέγη κοινὴ 

δι᾿ ἀλλήλων δεδομημένη μηκίσταις δοκοῖς καὶ διηκού- 

δαις ἁπάντων, ὡς τοὺς μέσους τοίχους ὑπὸ τῶν αὐτῶν 

συγκρατουμένους ξύλων ἐρρωμενεστέρους διὰ τοῦτο 

γίνεσϑαι. {085 τὴν δ᾽ ὑπὸ τὰς 'δοκοὺς στέγην τῆς 

ι αὐτῆς ὕλης ἐβάλετο πᾶσαν ἐξεσμένην εἰς φατνώματα 

καὶ προσχόλλησιν χρυσοῦ. τοὺς δὲ τοίχους κεδρίναις 

διαλαβὼν σανίσι χρυσὸν αὐταῖς ἐνετόρευσεν. ὥστε στίλ- 
- ᾿ κ᾿ ' , * E 

βειν ἅπαντα τὸν ναὺν καὶ περιλάμπεσϑαι τὰς ὄψεις 

τῶν εἰσιόντων ὑπὸ τῆς αὐγῆς τοῦ χουσοῦ πανταχόϑεν 

50 φαινομένης. «09. ἡ δ᾽ ὅλη τοῦ ναοῦ οὐἰχοδομία κατὰ 
* , , , 9 , 2 , 

πολλὴν τέχνην ἐκ λίϑων ἀκροτόμων éyt£verO, Gvvre- 

ϑέντων ἁρμοδίως πάνυ καὶ λείως. ὡς μήτε σφύρας 

μήτ᾽ ἄλλου τινὸς ἐργαλείου τεκτονικοῦ τοῖς κατανοοῦ- 

σιν ἐργασίαν δηλοῦσϑαι. ἀλλὰ δίχα τῆς τούτων χρή- 

35 σεως πᾶσαν ἡρμόσϑαι τὴν ὕλην προσφυῶς, ὡς ἑκούσιον 

τὴν ἁρμονίαν αὐτῆς δοκεῖν μᾶλλον ἢ τῆς τῶν ἐργα- 

λείων ἀνάγκης. «10 ἐφιλοτέχνησε δ᾽ ὃ βασιλεὺς 

ἄνοδον εἰς τὸν ὑπερῶον οἶκον διὰ τοῦ εὔρους τοῦ ro(- 

χου οὐ γὰρ εἶχε ϑύραν μεγάλην κατὰ τῆς ἀνατολῆς 

80 ὧς εἶχεν ὁ χάτωϑεν οἶκος, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πλευρῶν ἦσαν 

$ 66 — 3 Reg. VI 10. 
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«t εἴσοδοι διὰ μικρῶν πάνυ ϑυρῶν. διέλαβε δὲ τὸν 

ναὺν καὶ ἔνδοϑεν x«l ἔξωϑεν ξύλοις κεδρίνοις. ἁλύσεσι 

παχείαις συνδεδεμένοις,. ὥστε ἀντ᾽ ὀχυρωμάτων καὶ 

ῥώμης τοῦτ᾽ αὐτοῖς εἶναι. 
«11 διελὼν δὲ τὸν ναὸν εἰς δύο, τὸν μὲν ἔνδοϑεν 

οἶκον εἴκοσι πήχεων ἐποίησεν ἄδυτον εἶναι, τὸν δὲ 

τετταράκοντα πήχεων ἅγιον ναὺν ἀπέδειξεν. ἐχτεμὼν 

δὲ τὸν μέσον τοῖχον ϑύρας ἐπέστησε χεδρίνας, χρυσὺν 
αὐταῖς πολὺν ἐνεργασάμενος καὶ τορείαν ποικίλην. 

(12) κατεπέτασε δὲ ταύτας ὕφεσιν εὐανϑεστάτοις ἐξ 

ὑακίνϑου καὶ πορφύρας καὶ xóxxov πεποιημένοις. οὐ 

μὴν ἀλλὰ καὶ βύσσου λαμπροτάτης καὶ μαλακωτάτης. 

ἀνέϑηκε δ᾽ εἰς τὸ ἄδυτον εἴκοσι πήχεων τὸ εὖρος, τῶν 

δ᾽ αὐτῶν καὶ τὸ μῆκος, δύο χερουβεῖς ὁλοχρύσους, πή- 

χέων ἕχατέραν τὸ ὕψος πέντε. δύο δ᾽ ἦσαν ἑκατέρᾳ 

πτέρυγες ἐπὶ πέντε πήχεις ἐχτεταμέναι" (18) διὸ καὶ 

οὐ μακρὰν ἀπ᾽ ἀλλήλων αὐτὰς ἀπέστησεν, ἵνα τῶν πτε- 

ρύγων τῇ μὲν ἅπτωνται τοῦ κατὰ νότον κειμένου τοίχου 

τοῦ ἀδύτου, τῇ δὲ κατὰ βορρᾶν. «( δ᾽ ἄλλαι πτέρυγες 

αὑταῖς συνάπτουσαι τεϑείσῃ μεταξὺ αὐτῶν τῇ κιβωτῷ 

σκέπη τυγχάνωσι. τὰς δὲ χερουβεῖς οὐδεὶς ὁποῖαί τινες 

ἦσαν εἰπεῖν οὐδ᾽ εἰκάσαι δύναται. (14) κατέστρωσε 

ὃξ χαὶ τοῦ ναοῦ τοὔδαφος ἐλάσμασι χρυσοῦ. ἐπέϑηκε 

δὲ χαὶ τῷ πυλῶνι τοῦ ναοῦ ϑύρας πρὸς τὸ ὕψος τοῦ 

τοίχου συμμεμετρημένας., εὖρος ἐχούσας πήχεων εἴκοσι. 

καὶ ταύτας κατεχύλλησε χρυσῷ. (12) συνελόντι δ᾽ 

εἰπεῖν. οὐδὲν εἴασε τοῦ ναοῦ μέρος οὔτ᾽ ἔξωϑεν οὔτ᾽ 

ἔνδοϑεν ὃ μὴ yovoog ἦν. κατεπέτασε ὃὲ καὶ ταύτας 

τὰς ϑύρας ὁμοίως ταῖς ἐνδοτέρω χαταπετάσμασιν. ἡ 

δὲ τοῦ προνάου πύλη τούτων οὐδὲν εἶχε. 

8 71 — 3 Reg. VI 16. 
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(165 μεταπέμπεται δ᾽ ἐκ Τύρου Σολομὼν παρ᾽ E- 

ράμου τεχνίτην, Χείραμον ὄνομα, μητρὺς μὲν ὄντα 

Νεφϑαλίτιδος τὸ γένος (ἐκ γὰρ ταύτης ὑπῆρχε τῆς 

φυλῆς) πατρὺς δ᾽ Οὐρίου. γένος ᾿Ισραηλίτου. οὗτος 

ἅπαντος μὲν ἐπιστημόνως εἶχεν ἔργου, μάλιστα Oi τε- 

χνίτης ἣν χρυσὸν ἐργάξεσϑαι καὶ ἄργυρον καὶ χαλκόν" 

ὑφ᾽ οὗ δὴ καὶ πάντα κατὰ τὴν τοῦ βασιλέως βούλησιν 

τὰ περὶ τὸν ναὸν ἐξεμηχανήϑη. «1 κατεσκεύασε δ᾽ 

ὃ Χείραμος οὗτος καὶ στύλους δύο χαλκοῦς ἔσωϑεν 

τὸ πάχος τεττάρων δακτύλων. ἦν δὲ τὸ μὲν ὕψος 
τοῖς κίοσιν ὀκτωκαίδεκα πήχεων, ἡ δὲ περίμετρος δώ- 

δέκα δακτύλων. χωνευτὸν δ᾽ ἐφ᾽ ἑκατέρᾳ κεφαλῇ κρί- 

νον ἐφειστήκει. τὸ ὕψος ἐπὶ πέντε πήχεις ἐγηγερμέ- 

νον" ᾧ περιέκειτο δίκτυον ἐλάτῃ χαλκῇ περιπεπλεγμένον, 

καλύπτον τὰ κρίνα. 8» τούτου δ᾽ ἀπήρτηντο κατὰ 

διστοιχίαν καὶ ῥόαι διακόσιαι. τούτων τῶν κιόνων 

τὸν μὲν ἕτερον κατὰ τὴν δεξιὰν ἔστησε τοῦ προπυλαίου 

παραστάδα. καλέσας αὐτὸν "Iay(v, τὸν δ᾽ ἕτερον κατὰ 

τὴν ἀριστεράν, ὀνομάσας αὐτὸν Βοάξ. 

(19. ἐχώνευσε δὲ καὶ ϑάλατταν χαλκῆν εἰς ἣμι- 5 

σφαίριον ἐσχηματισμένην. ἐχλήϑη δὲ τὸ χαλκούρ- 

γημα ϑάλαττα διὰ τὸ μέγεϑος" ἦν γὰρ ὁ λουτὴρ τὴν 

διάμετρον πήχεων δέκα καὶ ἐπὶ παλαιστιαῖον πάχος 

κεχωνευμένος. ὑπερήρειστο δὲ καὶ κατὰ τὸ μεσαίτα- 

τον τοῦ χύτους σπείρᾳ περιαγομένῃ εἰς ἕλικας δέκα" 

{805 ἦν δὲ τὴν διάμετρον πήχεως. περιειστήκεσαν 

ὃὲ περὶ αὐτὴν μόσχοι δώδεκα πρὸς τὰ κλίματα τῶν 

τεττάρων ἀνέμων ἀποβλέποντες. x«90' ἕχαστον αὐ- 

τῶν τρεῖς. ἔσω τὰ ὀπίσϑια νενευχότες. ὥστ᾽ αὐτοῖς 

ἐπικαϑέζεσϑαι τὸ ἡμισφαίριον, κατὰ περιαγωγὴν ἔν- 

8 16 — 3 Reg. VII 14. 
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δον ἀπονεῦον. ἐδέχετο δ᾽ ἣ ϑάλαττα βάτους τρισχι- 

λίους. 

{815 ἐποίησε δὲ καὶ λουτήρων δέκα βάσεις χαλκᾶς 

τετραγώνους. τούτων ἑκάστη μῆκος γεγόνει πήχεων 

πέντε. πλάτος τεττάρων. ὕψος ξξ. συνεκέκλειστο δὲ ὁ 

τοὔργον κατὰ μέρος τετορευμένον οὕτως. τέτταρες ἦσαν 

κιονίσχοι κατὰ γωνίαν ἑστῶτες τετράγωνοι, τὰ πλευρὰ 

τῆς βάσεως ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐν αὑτοῖς ἔχοντες ἐνηρ- 

μοσμένα. (82) ἦν δὲ ταῦτα τριχῇ διῃρημένα, ἑκάστην 
ὃὲ χώραν ὅρος ἐπεῖχεν εἰς ὑπόβασιν κατεσκευασμένος" 10 

ἐφ᾽ oig ἐτετόρευτο πῇ μὲν λέων πῇ δὲ ταῦρος καὶ 

ἀετός. ἐπὶ δὲ τῶν κιονίσχων ὁμοίως ἐξείργαστο τοῖς 

κατὰ τὰ πλευρὰ τετορευμένοις. (88) τὸ δὲ πᾶν ἔργον. 

ἐπὶ τεττάρων αἰωρούμενον τροχῶν εἱστήκει. χωνευτοὶ 

δ᾽ ἦσαν οὗτοι. πλήμνας καὶ ἄντυγας πήχεως καὶ mut τὸ 

σους ἔχοντες τὴν διάμετρον. ἐθαύμασεν ἄν τις τὰς 

ἁψῖδας τῶν τροχῶν ϑεασάμενος, ὅπως συντετορευμέναι 

καὶ τοῖς πλευροῖς τῶν βάσεων προσηνωμέναι ἁρμοδίως 

ταῖς ἄντυξιν ἐνέκειντο" ἦσαν δ᾽ ὕμως οὕτως ἔχουσαι. 

(845 τὰς δὲ γωνίας ἄνωϑεν συνέκλειον ὦμοι χειρῶν 20 
ἀνατεταμένων, οἷς ἐπεκάϑητο σπεῖρα κατὰ κοῖλον ἐπι- 

κειμένη τὸν λουτῆρα, ταῖς χερσὶν ἐπαναπαυόμενον ἀετοῦ 

καὶ λέοντος αὐτοῖς ἐρηρμοσμένων. ὡς σύμφυτα ταῦτ᾽ 
εἶναι δοκεῖν τοῖς δρῶσι. μεταξὺ δὲ τούτων φοίνικες 
ἦσαν τετορευμένοι. τοιαύτη μὲν ἣ κατασκευὴ τῶν δέκα 35 

βάσεων ὑπῆρχε, (80» προσεξείργαστο δὲ καὶ χυτρογαύ- 

λους δέκα, λουτῆρας στρογγύλους χαλκοῦς, ὧν ἕκαστος 

ἐχώρει τετταράκοντα χύας᾽ τὸ γὰρ ὕψος εἶχε τεττάρων 

πήχεων. καὶ τοσούτοις ἀπ᾿ ἀλλήλων αὐτοῖς διειστήκει 
τὰ χείλη. τίϑησι δὲ τοὺς λουτῆρας τούτους ἐπὶ τῶν 30 

8 81 ΞΞ 8 Reg VII 27. 
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δέκα βάσεων τῶν κληϑεισῶν μεχωνώϑ. (80) πέντε δὲ 
λουτῆρας ἵστησιν ἐξ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ ναοῦ (ἐτέ- 

τραπτὸ δὲ τοῦτο κατὰ βορρᾶν ἄνεμον) καὶ τοσούτους 

ἐκ τοῦ δεξιοῦ πρὸς νότον ἀφορῶντας εἰς τὴν ἀνατολήν. 

δ κατὰ δ᾽ αὐτὸ καὶ τὴν ϑάλατταν ἔϑηκε. (81) πληρώ- 

σας δ᾽ ὕδατος. τὴν μὲν 'ϑάλατταν ἀπέδειξεν εἰς τὸ 

νίπτειν τοὺς εἰς τὸν ναὺν εἰσιόντας ἱερεῖς ἐν αὐτῇ τὰς 

χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. μέλλοντας ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸν 

βωμόν. τοὺς δὲ λουτῆρας εἰς τὸ καϑαίρειν τὰ ἐντὸς 

τὸ τῶν ὁλοκαυτουμένων fov καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν. 

{885 κατεσκεύασε δὲ καὶ ϑυσιαστήριον χαλκοῦν πή- 
χεῶν εἴκοσι τὸ μῆκος καὶ τοσούτων τὸ εὖρος. τὸ δ᾽ 

ὕψος δέκα, πρὸς τὰς ὁλοκαυτώσεις. ἐποίησε δ᾽ αὐτοῦ 

καὶ τὰ σκεύη πάντα χαλκᾶ, ποδιστῆρας καὶ ἀναληπτῆ- 

τὸ ρας. οὐ μὴν ἀλλὰ πρὺς τούτοις Χείραμος καὶ λαβίδας 

καὶ ἄρπαγας καὶ πᾶν σκεῦος ἐδημιούργησεν ἐκ χαλκοῦ, 

τὴν αὐγὴν ὁμοίου χρυσῷ καὶ τὸ κάλλος. (80) τρα- 

πεξῶν τε πλῆϑος ἀνέϑηκεν ὁ βασιλεύς, καὶ μίαν μὲν 

μεγάλην χρυσῆν, ἐφ᾽ ἧς ἐτίϑεσαν τοὺς ἄρτους τοῦ 

3) 9c00, καὶ ταύτῃ παραπλησίας μυρίας πρὺς αὐταῖς 

ἑτέρῳ τρύπῳ γεγενημένας. ἐφ᾽ ὧν ἐπέκειτο τὰ σχεύη, 

φιάλαι τε καὶ σπονδεῖα. yovo& μὲν δισμύρια, ἀο- 

γυρᾶ δὲ τετρακισμύρια. {90 καὶ λυχνίας δὲ μυ- 

ρίας ἐποίησε κατὰ τὴν Μωυσέος προσταγήν" ἐξ ὧν 

35 μιἱὰν ἔϑηκεν εἰς τὸν ναύν, ἵνα κάηταν x«0' ἡμέραν 

ἀκολούϑως τῷ vóug, καὶ τράπεξαν μίαν ἐπικειμένην 

ἄοτου: πρὺς: τὸ βύρειον τοῦ ναοῦ μέρος ἀντικρὺ τῆς 

λυχνίας" ταύτην yàg κατὰ νότον ἔστησεν. ὃ δὲ yov- 

σοῦς βωμὺς μέσος αὐτῶν ἔκειτο. ταῦτα πάντα εἶχεν 

8 80 — 2 Paral. IV 6. $ 88 — 2.-Paral. IV 1; 3 Reg. 
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ὃ τῶν τετταράκοντα πήχεων οἶχος πρὸ τοῦ χαταπετάσμα- 

rog τοῦ ἀδύτου" ἐν τούτῳ δ᾽ 1| κιβωτὸς ἔμελλε κεῖσϑαι. 

«91 οὐἰνοχοῶν δ᾽ ὁ βασιλεὺς μυριάδας ὀχτὼ χατ- 

ἑσχεύασε x«l φιαλῶν χρυσῶν δέκα, ἀργυρᾶς δὲ διπλα- 
σίονας" πινάκων δὲ χρυσῶν. εἰς τὸ προσφέρειν ἐν αὐ- 

τοῖς πεφυραμένην σεμίδαλιν τῷ βωμῷ. μυριάδας ὀκτώ, 

τούτων δ᾽ ἀργυροῦς διπλασίονας" χρατῆρας δέ, οἷς 

ἐνεφύρων τὴν σεμίδαλιν μετ᾽ ἐλαίου. χρυσοῦς μὲν 

ἑξακισμυρίους. ἀργυροῦς δὲ δὶς τοσούτους. 4925 τὰ 

μέτρα δὲ τοῖς Μωυσέος. λεγομένοις δὲ sv καὶ ἀσσά- 
oov, παραπλήσια, χρυσᾶ μὲν δισμύρια, ἀργυρᾶ δὲ δὲ- 

πλασίονα. ϑυμιατήρια δὲ χρυσᾶ, ἐν οἷς ἐκομίξετο τὸ 
ϑυμίαμα εἰς τὸν ναόν. δισμύρια. ὁμοίως ἄλλα ϑυμια- 

τήρια, οἷς ἐκόμιξον ἀπὸ τοῦ μεγάλου βωμοῦ πῦρ ἐπὶ 
τὸν μικρὸν βωμὺν τὸν ἐν τῷ ναῷ. πεντακισμύρια. (98) 

στολὰς δ᾽ ἱερατικὰς τοῖς ἀρχιερεῦσι. σὺν ποδήρεσιν 

ἐπωμίσι καὶ λογείῳ καὶ A(80ig, χιλίας. ἡ δὲ στεφάνη 

εἰς ἣν Μωυσῆς τὸν ϑεὸν ἔγραψε, μία ἦν. καὶ διέμεινεν 

σι 

10 

[e οι 

ἄχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας. τὰς δ᾽ ἱερατικὰς στολὰς £x. 

βύσσου κατεσκεύασε. καὶ ζώνας εἰς ἕκαστον πορφυρᾶς 

μυρίας. {945 καὶ σαλπίγγων κατὰ Μωυσέος ἐντολὴν 

μυριάδας εἴκοσι, καὶ στολῶν τοῖς OuvoOoie τῶν Δευι- 

τῶν ἐκ βύσσου μυριάδας εἴκοσι. καὶ τὰ ὄργανα τὰ 

μουσικὰ καὶ πρὸς τὴν ὑμνῳδίαν ἐξηυρημένα, ἃ καλεῖ- 
M , 2 , /, , ται νάβλαι καὶ κινύραι. ἐξ ἠλέκτρου χατεσκεύασε τε- 

τρακισμύρια. 

(955 ταῦτα πάντα ὃ Σολομὼν εἰς τὴν τοῦ ϑεοῦ 

τιμὴν πολυτελῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς κατεσκεύασε. μη- 

δενὺς φεισάμενος. ἀλλὰ πάσῃ φιλοτιμίᾳ περὶ τὸν τοῦ ρδέσοτ , Ü | 

20 

ναοῦ xócuov χρησάμενος. ἃ καὶ κατέϑηκεν ἐν τοῖς 90 

8 91 — 3 Reg VII. 50. 
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ϑησαυροῖς τοῦ ϑεοῦ. περιέβαλε δὲ τοῦ ναοῦ κύκλῳ 

γείσιον μὲν κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν, ϑριγκὸν δὲ 
παρ᾽ Ἕλλησι λεγόμενον, εἰς τρεῖς πήχεις ἀναγαγὼν τὸ 

ὕψος, εἴρξοντα μὲν τοὺς πολλοὺς τῆς εἰς τὸ ἱερὸν εἰσ- 

5600v, μόνοις δ᾽ ἀνειμένην αὐτὴν τοῖς ἱερεῦσι σημα- 
νοῦντα. 496» τούτου δ᾽ ἔξωϑεν ἱερὸν ὠκοδόμησεν ἐν 
τετραγώνου σχήματι. στοὰς ἐγείρας μεγάλας καὶ πλα- 

τείας καὶ πύλαις ὑψηλαῖς ἀνεῳγμένας, ὧν ἑχάστη πρὺς 

ἕκαστον τῶν ἀνέμων ἐτέτραπτο χρυσαῖς κλειομένη ϑύ- 

τὸ ραις. εἰς τοῦτο τοῦ λαοῦ πάντες οἵ διαφέροντες ἁγνείᾳ 

καὶ παρατηρήσει τῶν νομίμων siojoav. «91» ϑαυμα- 

στὸν δὲ καὶ λόγου παντὸς ἀπέφηνε μεῖζον, ὡς δ᾽ εἰπεῖν 

καὶ τῆς ὄψεως. τὸ τούτων ἔξωϑεν ἱερόν" μεγάλας γὰρ 

ἐγχώσας φάραγγας. ἃς διὰ βάϑος ἄπειρον οὐδ᾽ ἀπόνως 

τὸ ἐννεύσαντας ἦν ἰδεῖν, καὶ ἀναβιβάσας εἰς τετρακοσίους 

πήχεις τὸ ὕψος, ἰσοπέδους τῇ κορυφῇ τοῦ ὄρους. ἐφ᾽ 

ἧς ὃ ναὺς ὠκοδόμητο. κατεσκεύασε, καὶ διὰ τοῦϑ'᾽ ὕπαι- 

$oov ὃν τὸ ἔξωϑεν ἱερὸν ἴσον ὑπῆρχε τῷ veo. (985 

περιλαμβάνει δ᾽ αὐτὸ καὶ στοαῖς διπλαῖς μὲν τὴν κατα- 
0 σκευήν. λίϑου δ᾽ αὐτοφυοῦς τὸ ὕψος κίοσιν ἐπερη- 

ρεισμέναις" ὀροφαὶ δ᾽ αὐταῖς 
μασιν ἀνεξεσμέναι. τὰς δὲ ϑύρας τῷ ἵερῶ τούτῳ πά- 

σὰς ἐπέστησεν ἐξ ἀργύρου. 

(995 τὰ μὲν οὖν ἔργα ταῦτα καὶ τὰ μεγέϑη καὶ “ 
30 χάλλη τῶν T' οἰχοδομημάτων καὶ τῶν εἰς τὸν ναὸν 

ἀναϑημάτων Σολομὼν ὃ βασιλεὺς ἐν ἔτεσιν ἑπτὰ συν- 

τελέσας. καὶ πλούτου καὶ προϑυμίας ἐπίδειξιν ποιησά- 

μενος 69^ ἃ ἄν τις ἰδὼν ἐνόμισεν (μόλις) ἐν τῷ παντὶ 

κατασκευασϑῆναι χρόνῳ. ταῦτ᾽ ἐν οὕτως ὀλίγῳ πρὸς τὺ 

30 μέγεϑος συγχρινομένῳ τοῦ ναοῦ συμπερανϑῆναι, γράψας 

8 95 — 3 Reg. VII 51; 2 Paral. V 1. 
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τοῖς ἡγεμόσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις τῶν Ἑβραίων ἐκέ- 
Aevosv ἅπαντα τὸν λαὺν συναγαγεῖν εἰς Ιεροσόλυμα, 

ὀψόμενόν vs τὸν ναὸν καὶ μεταχομιοῦντα τὴν τοῦ ϑεοῦ 

χιβωτὸν εἰς αὐτόν. «100. καὶ περιαγγελϑείσης τῆς 

εἰς τὰ Ιεροσόλυμα πᾶσιν ἀφίξεως ἑβδόμῳ μηνὶ μόλις ὁ 

συνίασιν. ὑπὸ μὲν τῶν ἐπιχωρίων Θισρὶ ὑπὸ δὲ τῶν 

“Μακεδόνων Ὑπερβερεταίῳ λεγομένῳ. συνέδραμε δ᾽ εἰς 

τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ὃ τῆς σκηνοπηγίας καιρός, ἕορ- 

τῆς σφόδρα παρὰ τοῖς Ἑβραίοις ἁγιωτάτης καὶ μεγέ- 

στης. C101» βαστάσαντες οὖν τὴν κιβωτὸν καὶ τὴν 

σκηνὴν ἣν Μωυσῆς ἐπήξατο. καὶ πάντα τὰ πρὺς τὴν 

διακονίαν τῶν ϑυσιῶν τοῦ ϑεοῦ σκεύη, μετεκόμιζον 

εἰς τὸν ναόν. προῆγον δὲ μετὰ ϑυσιῶν αὐτός 8᾽ ὃ 
βασιλεὺς καὶ ὃ λαὺς ἅπας καὶ οἵ Δευῖται, σπονδαῖς τε 

- 0 

καὶ πολλῶν ἱερείων αἵματι τὴν 600v καταντλοῦντες, καὶ 15 

ϑυμιῶντες ἄπειρόν τι ϑυμιαμάτων πλῆϑος. 4102) ὡς 

ἅπαντα τὸν πέριξ ἀέρα πεπληρωμένον καὶ τοῖς πορρω- 

τάτω τυγχάνουσιν ἡδὺν ἀπαντᾶν. καὶ γνωρίζειν ἐπι- 

δημίαν ϑεοῦ καὶ κατοικισμόν, κατ᾽ ἀνθρωπίνην δόξαν, 
εἰς νεοδόμητον αὐτῷ καὶ καϑιερωμένον χωρίον" καὶ 530 

γὰρ οὐδ᾽ ὑμνοῦντες οὐδὲ χορεύοντες ἕως πρὸς τὸν ναὸν 
3 2 no , M 5. X ΄ Y 
ἦλθον ἔκαμον. C102» τούτῳ uiv ovv τῷ τρόπῳ τὴν 

χιβωτὸν μετήνεγκαν" ὡς δ᾽ εἰς τὸ ἄδυτον αὐτὴν εἰσ- 

ἐνεγκεῖν ἔδει. τὸ μὲν ἄλλο πλῆϑος μετέστη. μόνοι δὲ 
τῷ κομίσαντες οἵ ἱερεῖς μεταξὺ τῶν χερουβὶμ τῶν δύο 

κατέϑεσαν. αἵ δὲ τοὺς ταρσοὺς συμπλέξασαι (καὶ γὰρ 

οὕτως ἦσαν ὑπὸ τοῦ τεχνίτου κατεσχευασμέναι) τὴν 

κιβωτὸν ὡς ὑπὸ σκηνῇ τινὶ xal ϑόλῳ κατεσκέπασαν. 

{1045 εἶχε δ᾽ ἡ κιβωτὸς οὐδὲν ἕτερον ἢ δύο λιϑίνας 
πλάκας. «v τοὺς δέκα λόγους τοὺς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 80 

8 100 — 3 Reg. VIII 2; 2 Paral. V 3. 
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Μωυσεῖ λαληϑέντας ἐν Σιναίῳ ὄρει ἐγγεγραμμένους 

αὐταῖς ἔσωζον. τὴν δὲ λυχνίαν καὶ τὴν τράπεζαν καὶ 
τὸν βωμὸν τὸν χρυσοῦν ἔστησαν ἐν τῷ ναῷ πρὸ τοῦ 

ἀδύτου. κατὰ τοὺς αὐτοὺς τόπους οὺς καὶ τότε ἐν τῇ 

5 σκηνῇ κείμενοι κατεῖχον. καὶ τὰς καϑημερινὰς ϑυσίας 

ἀνέφερον. «105» τὸ δὲ ϑυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν 

ἵστησι πρὸ τοῦ ναοῦ ἀντικρὺ τῆς ϑύρας. ὡς ἀνοιχϑείσης 

αὐτὸ κατὰ πρόσωπον εἶναι, καὶ βλέπεσϑαι τὰς ἱερουρ- 

γίας καὶ τὴν τῶν ϑυσιῶν πολυτέλειαν. τὰ δὲ λοιπὰ 

10 σχεύη πάντα συναλίσας ἔνδον εἰς τὸν ναὺν κατέϑετο. 

«100. ἐπεὶ ὃὲ πάντα διακοσμήσαντες οἵ ἱερεῖς τὰ 

περὶ τὴν κιβωτὸν ἐξῆλθον. ἄφνω πίλημα νεφέλης οὐ 

σκληρὸν οὐδ᾽ οἷον ὥρᾳ χειμῶνος ὑετοῦ γέμον ἵσταται, 

κεχυμένον ὃὲ καὶ κεκραμένον εἰς τὸν ναὺν εἰσερρύη, 
τὸ καὶ ταῖς μὲν ὄψεσι τῶν ἱερέων. ὡς μηδὲ καϑορᾶν 

ἀλλήλους, ἐπεσκότει. ταῖς δὲ διανοίαις ταῖς ἁπάντων 

φαντασίαν καὶ δόξαν παρεῖχεν ὡς τοῦ ϑεοῦ κατεληλυ- 

ϑότος εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κατεσχηνωκότος ἡδέως ἐν αὐτῷ. 

(1015 καὶ o? μὲν ἐπὶ ταύτης εἶχον αὑτοὺς τῆς ἐννοίας, 
50 ὁ δὲ βασιλεὺς Σολομὼν ἐξεγερϑείς (ἔτυχε γὰρ καϑεζό- 

μενος) ἐποιήσατο λόγους πρὸς τὸν ϑεόν. ote τῇ ϑείᾳ 

φύσει Ἀρεπομταβ Dec dgfars καὶ καλῶς εἶχεν αὐτᾷ 

λέγειν. ἱσύ᾽ γὰρ εἶπεν “οἶκον μὲν αἰώνιον ἔχεις. ὦ 

δέσποτα, κἀξ ὧν σαυτῷ εἰργάσω γεγονότα, τὸν οὐρανὸν 
35 οἴδαμεν καὶ ἀέρα καὶ γῆν καὶ ϑάλατταν, δι᾿ ὧν ἁπάν- 

τῶν οὐδὲ τούτοις ἀρκούμενος κεχώρηκας. 108) τοῦ- 

τον δέ σοι χατεσκεύακα τὸν ναὺν ἐπώνυμον. ὡς ἂν 

ἀπ᾿ αὐτοῦ σοι τὰς εὐχὰς ϑύοντες καὶ καλλιεροῦντες 

ἀναπέμπωμεν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ πεπεισμένοι διατελοίη- 
80 μὲν ὅτι πάρει καὶ μακρὰν οὐκ ἀφέστηκας. τῷ μὲν γὰρ 

8 104 — 3 Reg. VIII 9; 2 Paral. V 10. 
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πάντα τ᾽ ἐφορᾶν καὶ πάντ᾽ ἀκούειν. οὐδὲ νῦν ὅπου 
σοι ϑέμις οἰκῶν ἀπολείπεις τοῦ πᾶσιν ἔγγιστα εἶναι. 

μᾶλλον δ᾽ ἑκάστῳ καὶ βουλευομένῳ καὶ διὰ νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας συμπάρει. 109» ταῦτ᾽ ἐπιϑειάσας πρὸς τὸν 

feóv, ἀπέστρεψεν εἰς τὸ πλῆϑος τοὺς λόγους. ἐμφανί- 

ἕων τοῦ ϑεοῦ τὴν δύναμιν αὐτοῖς καὶ τὴν πρόνοιαν. 

ὅτι ΖΙαυίδῃ τῷ πατρὶ περὶ τῶν μελλόντων ἅπαντα, 

καϑὼς ἀποβέβηκεν ἤδη τὰ πολλὰ καὶ γενήσεται τὰ λεί- 

zovr«, δηλώσειε, καὶ ὡς αὐτὸς ἐπιϑείη τοὔνομα τῷ 

μήπω γεγενημένῳ. καὶ τίς μέλλοι καλεῖσϑαι προείποι. 
«110. xal ὅτι τὸν ναὸν οὗτος οἰχοδομήσει αὐτῷ. βασι- 

λεὺς μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν γενόμενος. ἃ βλέ- 

ποντὰας κατὰ τὴν ἐκείνου προφητείαν ἐπιτελῆ τὸν ϑεὸν 

εὐλογεῖν ἠξίου. καὶ περὶ μηδενὸς ἀπογινώσκειν ὧν 

ὑπέσχηται πρὺς εὐδαιμονίαν ὡς οὐκ ἐσομένου, πιστεύον- 

τας £x τῶν ἤδη βλεπομένων. 

«111» ταῦτα διαλεχϑεὶς πρὸς τὸν ὄχλον ὃ βασιλεὺς 

ἀφορᾷ πάλιν εἰς τὸν ναόν. καὶ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐ- 

ρανὸν ἀνασχών “ἔργοις μέν᾽ εἶπεν “οὐ δυνατὸν ἀν- 

ϑρώποις ἀποδοῦναι ϑεῷ χάριν ὑπὲρ ὧν εὖ πεπόνϑασιν᾽" : 
3 PN ^ ' p (3 , ' " , 

ἀπροσδεὲς γὰρ τὸ ϑεῖον ἁπάντων καὶ κρεῖττον τοιαύτης 

ἀμοιβῆς ᾧ δὲ τῶν ἄλλων ζῴων ὑπὸ σοῦ, δέσποτα, 
κρείττονες γεγόναμεν, τούτῳ τὴν σὴν εὐλογεῖν μεγα- 

λειότητα καὶ περὶ τῶν ὑπηργμένων εἰς τὸν ἡμέτερον 

οἶκον καὶ τὸν Ἑβραίων λαὸν εὐχαριστεῖν ἀνάγκη. (112) : 

τίνι γὰρ ἄλλῳ μᾶλλον ἱλάσασϑαί τε μηνίοντα καὶ δυσ- 

μεναίνοντα εὐμενῆ (δεξιοῦσθαι) ἀξιώτερόν ἐστιν ἡμῖν 

ἢ φωνῇ. ἣν ἐξ ἀέρος τ᾽ ἔχομεν καὶ δι᾿ αὐτοῦ πάλιν 

ἀνιοῦσαν οἴδαμεν; χάριν οὖν ἔχειν δι᾿ αὐτῆς ὁμολογῶ 
σοι περί τε τοῦ πατρὸς πρῶτον, ὃν ἐξ ἀφανοῦς εἰς 

8109 — 8 Reg. VIII 14; 2 Paral. VI 3. 
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τοσαύτην ἀνήγαγες δόξαν, (1185 me 9" ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 

πάντα μέχρι τῆς παρούσης ἡμέρας ἃ προεῖπας πέεποι- 
ηκότι, δέομαί τε τοῦ λοιποῦ χορηγεῖν ὅσα ϑεῶ δύναμις 

ἀνθρώποις ὑπὸ σοῦ τετιμημένοις. καὶ τὸν oixov τὸν 

5 ἡμέτερον αὔξειν εἰς ἅπαν. ὡς καϑωμολόγησας ΖΙαυίδῃη 

τῷ πατρί μου καὶ ξῶντι καὶ παρὰ τὴν τελευτήν. ὅτι 

παρ᾽ ἡμῖν ἡ βασιλεία μενεῖ καὶ τὸ ἐκείνου γένος αὐτὴν 

διαδοχαῖς ἀμείψει μυρίαις. ταῦτ᾽ οὖν ἡμῖν ἐπάρκεσον. 

καὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖς ἀρετὴν ἧ σὺ χαίρεις παρασχοῦ. 
10 (1145 πρὸς δὲ τούτοις ἱχετεύω καὶ μοῖράν τινὰ τοῦ 

σοῦ πνεύματος εἰς τὸν ναὺν ἀποικίσαι. ὡς ἂν καὶ ἐπὶ 

γῆς ἡμῖν εἶναι δοκῇς. σοὶ μὲν γὰρ μικρὸν οἰκητήριον 

καὶ τὸ πᾶν οὐρανοῦ καὶ τῶν κατὰ τοῦτον ὄντων κύτος. 

οὐχ ὅτι γε οὗτος ὃ τυχὼν ναός ἀλλὰ φυλάττειν T 

15 ἀπόρϑητον ἐκ πολεμίων ὡς ἴδιον εἰς ἅπαν καὶ προνοεῖν 

ὡς οἰκείου κτήματος παρακαλῶ. «11» χἂν ἁμαρτών 

ποτε ὃ λαὸς τύχῃ. ἔπειτα πληγῇ τινὶ κακῷ διὰ τὴν 

ἁμαρτίαν ἐκ σοῦ. γῆς ἀκαρπίᾳ καὶ φϑορᾷ λοιμικῇ ἤ 

τινι τούτων τῶν παϑημάτων οἷς σὺ τοὺς παραβάντας 

30 τὶ τῶν ὁσίων μετέρχει. καὶ καταφεύγῃ πᾶς ἀϑροισϑεὶς 

ἐπὶ τὸν ναὸν ἱκετεύων Gs καὶ σωϑῆναι δεόμενος. ἐπή- 

xoog αὐτοῦ γενόμενος ὡς ἔνδον ὧν ἐλεήσεις καὶ τῶν 

συμφορῶν ἀπαλλάξεις. «110. ταύτην δ᾽ οὐχ Ἑβραίοις 

μόνον δέομαι παρὰ σοῦ τὴν βοήϑειαν εἶναι σφαλεῖσιν᾽" 

35 ἀλλὰ κἂν ἀπὸ περάτων τῆς οἰκουμένης τινὲς ἀφίκων- 

ται. κἂν ὁποϑενδηποτοῦν προστρεπόμενοι καὶ τυχεῖν 

τινὺς ἀγαϑοῦ λιπαροῦντες. δὺς αὐτοῖς ἐπήκοος γενό- 

μένος. «111 οὕτω γὰρ ἂν μάϑοιεν πάντες ὅτι σὺ 

μὲν αὐτὸς ἐβουλήϑης παρ᾽ ἡμῖν κατασκευασϑῆναί σοι 

80 τὸν οἶκον, ἡμεῖς δ᾽ οὐκ ἀπάνϑρωποι τὴν φύσιν ἐσμέν, 

8 113 — 3 Reg. VIII 24; 2 Paral. VI 15. 
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οὐδ᾽ ἀλλοτρίως πρὸς τοὺς οὐχ ὁμοφύλους ἔχομεν, ἀλλὰ 

πᾶσι χοινὴν τὴν ἀπὸ σοῦ βοήϑειαν καὶ τὴν τῶν ἀγα- 

ϑῶν ὄνησιν ὑπάρχειν ἐθϑελήσαμεν." 

(1185 εἰπὼν ταῦτα καὶ ῥίψας αὑτὸν ἐπὶ τὴν γῆν 

καὶ ἐπὶ πολλὴν ὥραν προσχυνήσας, ἀναστὰς ϑυσίας τῷ 

ϑεῷ προσήνεγκε. καὶ γεμίσας τῶν ὁλοκλήρων ἱερείων, 

ἐναργέστατα τὸν ϑεὸν ἡδέως ἔγνω ἅπασαν τὴν ϑυσίαν 

προσδεχόμενον᾽ πῦρ γὰρ ἐξ ἀέρος διαδραμὸν καὶ πάν- 

τῶν ὁρώντων ἐπὶ τὸν βωμὸν ὦξαν ἅπασαν τὴν ϑυσίαν 

ἀνήρπασε xci κατεδαίσατο. «119» ταύτης δὲ τῆς ἐπι- 

φανείας γενομένης ὃ μὲν λαός, δήλωσιν εἶναι ταῦτ᾽ 
εἰχάσας τῆς ἐν τῷ ναῷ τοῦ ϑεοῦ διατριβῆς ἐσομένης 

καὶ ἡσϑείς, προσεκύνει πεσὼν ἐπὶ τοὔδαφος. 0 δὲ βα- 

σιλεὺς εὐλογεῖν τ᾽ ἤρξατο καὶ τὸ πλῆϑος ταὐτὺ ποιεῖν 

παρώρμα. δείγματα μὲν ἔχοντας ἤδη τῆς τοῦ ϑεοῦ 

πρὸς αὐτοὺς εὐμενείας. {1205 εὐχομένους ὃὲ τοιαῦτ᾽ 

ἀποβαίνειν ἀεὶ τὰ παρ᾽ ἐκείνου καὶ τὴν διάνοιαν «- 

τοῖς χαϑαρὰν ἀπὸ πάσης φυλάττεσθαι κακίας ἐν δικαιο- 

σύνῃ καὶ ϑρησκείᾳ καὶ τῷ τὰς ἐντολὰς τηρεῖν, ἃς διὰ 

“Μωυσέος αὐτοῖς ἔδωκεν ὁ ϑεός, διαμένουσιν" ἔσεσϑαι 

γὰρ οὕτως εὔδαιμον τὸ Ἑβραίων ἔϑνος καὶ παντὸς ἀν- 

ϑρώπων γένους μακαριώτερον. C121» παρεκάλει τὲ 

μνημονεύειν ὡς οἷς ἐκτήσαντο τὰ παρόντ᾽ ἀγαϑά, τού- 
τοις αὐτὰ καὶ βέβαια ἕξουσι καὶ μείξω καὶ πλείω κατα- 

στήσουσι. οὐ γὰρ λαβεῖν αὐτὰ μόνον δι᾽ εὐσέβειαν καὶ 5 

δικαιοσύνην. ἀλλὰ καὶ καϑέξειν διὰ ταῦτα προσήκειν 

ὑπολαμβάνειν" εἶναι δὲ τοῖς ἀνθρώποις οὐχ οὕτως μέγα 

τὸ χτήσασϑαί τι τῶν οὐχ ὑπαρχόντων ὡς τὸ σῶσαι τὰ 

πορισϑέντα χαὶ μηδὲν ἁμαρτεῖν εἰς βλάβην αὐτῶν. 

8118 — 2 Paral VIL1; 8 Reg. VIIL 54. 8130 -- 3 Reg. 
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(1225 ὃ uiv oov βασιλεὺς διαλεχϑεὶς ταῦτα πρὺς 

τὸ πλῆϑος διαλύει τὴν ἐκκλησίαν. τελέσας ϑυσίας ὑπέρ 

τε αὑτοῦ καὶ πάντων Ἑβραίων. ὡς μόσχους μὲν κατα- 
ϑῦσαι μυρίους καὶ δισχιλίους. προβάτων δὲ μυριάδας 

δώδεκα. (1235 τὸν γὰρ ναὺν τότε πρῶτον ἔγευσεν 

ἱερουργημάτων. καὶ κατευωχήϑησαν ἐν αὐτῷ πάντες 

σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις Ἑβραῖοι. ἔτι δὲ καὶ τὴν σκη- 

νοπηγίωαν καλουμένην ἑορτὴν πρὸ τοῦ ναοῦ λαμπρῶς 

καὶ μεγαλοπρεπῶς ἐπὶ δὶς ἑπτὰ ἡμέρας ἤγαγεν ὃ βασι- 

λεὺς σὺν ἅπαντι τῷ λαῷ κατευωχούμενος. 

(1245 ἐπεὶ δ᾽ εἶχεν αὐτοῖς ἀποχρώντως ταῦτα καὶ 
μηδὲν ἐνέδει τῇ περὶ τὸν ϑεὸν εὐσεβείᾳ, πρὸς: αὑτοὺς 
ἕκαστοι τοῦ βασιλέως ἀπολύσαντος ἀπῇσαν, εὐχαριστή- 

σαντὲς τῷ βασιλεῖ τῆς. τε περὶ αὐτοὺς προνοίας καὶ 

ὧν ἐπεδείξατο ἔργων, καὶ εὐξάμενοι τῷ ϑεῷ παρασχεῖν 

αὐτοῖς εἰς πολὺν χρόνον Σολομῶνα βασιλέα" τήν τε 

πορείαν ἐποιοῦντο μετὰ χαρᾶς καὶ παιδιᾶς, ὕμνους εἰς 

τὸν ϑεὺν ἄδοντες, ὡς ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἀπόνως τὴν ὁδὸν 

τὴν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα πάντας ἀνύσαι. (125. καὶ o? μὲν 

τὴν κιβωτὸν εἰς τὸν ναὺν εἰσαγαγόντες καὶ τὸ μέγεϑος 

καὶ τὸ κάλλος ἱστορήσαντες αὐτοῦ. καὶ ϑυσιῶν ἐπ᾽ 
αὐτῷ μεγάλων καὶ ἑορτῶν μεταλαβόντες, εἰς τὰς αὑτῶν 

ἕκαστοι πόλεις ὑπέστρεψαν" ὄναρ δ᾽ ἐπιφανὲν τῷ βα- 

σιλεῖ κατὰ τοὺς ὕπνους ἐσήμηνεν αὐτοῦ τῆς εὐχῆς 

ἐπήκοον τὸν ϑεὸν γεγονέναι. (126) καὶ ὅτι φυλάξει 

τε τὸν ναὺν καὶ διὰ παντὸς ἐν αὐτῷ μενεῖ τῶν £xyó- 
νῶν αὐτοῦ καὶ τῆς ἁπάσης πληϑύος τὰ δίκαια ποιούσης. 

αὐτὸν δὲ πρῶτον ἐμμένοντα ταῖς τοῦ πατρὸς ὑποϑή- 

καὶς ἔλεγεν εἰς ὕψος καὶ μέγεϑος εὐδαιμονέας ἀνοίσειν 

ἄπειρον. καὶ βασιλεύσειν ἀεὶ τῆς χώρας τοὺς ἐκ τοῦ 

8 122 — 3 Reg. VIII 63; 2 Paral. VII 5. 
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γένους αὐτοῦ καὶ τῆς Ιούδα φυλῆς C19» προδόντα 

μέντοι τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ λήϑην αὐτῶν ποιησάμενον 

καὶ ξενικοὺς ϑεοὺς ϑρησκεύειν μεταβαλόμενον πρόρρι- 

fov ἐχκόψειν, καὶ μήτε τοῦ γένους τι λείψανον αὐτὸν 

ἐάσειν μήτε τὸν τῶν ᾿Ισραηλιτῶν λαὸν ἀπαϑῆ παρόψε- 

σϑαι, πολέμοις δ᾽ αὐτοὺς καὶ κακοῖς ἐξαφανίσειν μυ- 

oíoug, κἀκ τῆς γῆς. ἣν τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἔδωκεν, 

ἐχβαλὼν ἐπήλυδας ἀλλοτρίας καταστήσειν. {128 τὸν 

δὲ ναὺν τὸν νῦν οἰχοδομηϑέντα καταπρησϑησόμενον 

τοῖς ἐχϑροῖς παραδώσειν καὶ διαρπαγησόμενον. κατα- 

σχάψειν δὲ καὶ τὴν πόλιν χερσὶ τῶν πολεμίων. καὶ 

ποιήσειν μύϑων ἄξια τὰ παρ᾽ αὐτοῖς κακὰ καὶ πολλῆς 

δι᾿ ὑπερβολὴν μεγέϑους ἀπιστίας, {1295 ὡς τοὺς προσ- 
oíxove ἀκούοντας τὴν συμφορὰν ϑαυμάζξειν καὶ τὴν αἰ- 

τίαν πολυπραγμονεῖν, δι᾽ ἣν οὕτως ἐμισήϑησαν Ἑ βραῖοι 

τῷ ϑεῷ. πρότερον εἰς δόξαν χαὶ πλοῦτον ὑπ᾽ αὐτοῦ 

προαχϑέντες, καὶ παρὰ τῶν ὑπολειπομένων ἀκούειν 

ἐξομολογουμένων τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς τῶν πα- 

τρίων νομίμων παραβάσεις. 

(180) ταῦτα μὲν οὖν αὐτῷ τὸν ϑεὸν εἰπεῖν κατὰ : 

τοὺς ὕπνους ἀναγέγραπται" μετὰ δὲ τὴν τοῦ ναοῦ 

κατασκευήν, ἐν ἔτεσιν ἕπτά, καϑὼς προειρήκαμεν, γενο- 

μένην. τὴν τῶν βασιλείων οἰχοδομίαν κατεβάλετο, ἣν 

ἔτεσι τρισὶ καὶ δέκα μόλις ἀπήρτισεν. οὐ γὰρ τὸν αὐ- 

τὸν ἐσπουδάζετο τρόπον ὕνπερ τὸ ἱερόν, ἀλλὰ τὸ μέν. 

καίπερ ὃν μέγα καὶ ϑαυμαστῆς ἐργασίας καὶ παραδόξου 

τετυχηκός. ἔτι καὶ τοῦ ϑεοῦ συνεργοῦντος εἰς ὃν ἐγί- 

νετο, τοῖς προειρημένοις ἔτεσιν ἔλαβε πέρας. (1915) τὰ 
0i βασίλεια πολὺ τῆς ἀξίας τοῦ ναοῦ καταδεέστερα 

σι 

τῷ e. 

τῷ [I 

τυγχάνοντα, τῷ μήτε τὴν ὕλην ἐκ τοσούτου yoóvov χαὶ 80 
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τῆς αὐτῆς ἡτοιμάσϑαι φιλοτιμίας, καὶ βασιλεῦσιν οἰχη- 

τήριον ἀλλὰ μὴ ϑεῷ γίνεσθαι, βράδιον ἠνύσϑη. {152 

καὶ αὐτὰ μὲν οὖν ἄξια λόγου καὶ κατὰ τὴν εὐδαιμο- 

νίαν τῆς Ἑβραίων χώρας καὶ τοῦ βασιλέως ὠκοδομήϑη;" 

τὴν δ᾽ ὕλην αὐτῶν διάταξιν καὶ τὴν διάϑεσιν εἰπεῖν 

ἀναγκαῖον. ἵν᾽ οὕτως ἐκ τούτου στοχάζεσϑαι καὶ συνορᾶν 

ἔχωσι τὸ μέγεϑος oí τῇ γραφῇ μέλλοντες ἐντυγχάνειν. 

(1335 οἶκος ἣν μέγας καὶ καλός. πολλοῖς στύλοις 3 

ἐρηρεισμένος, ὃν εἰς τὰς κρίσεις καὶ τὴν τῶν πραγμά- 

10 rQv διάγνωσιν πλῆϑος ὑποδέξασϑαι καὶ χωρῆσαι σύν- 

οδὸν ἀνθρώπων ἐπὶ δίκας συνεληλυϑότων κατεσκεύασεν, 

ἑχατὸν μὲν πήχεων τὸ μῆκος. εὖρος δὲ πεντήκοντα, 

e 

τὸ δ᾽ ὕψος τριάκοντα, κίοσι uiv τετραγώνοις ἀνειλημ- 

μένον ἐκ χέδρου πᾶσιν. ἐστεγασμένον δὲ Κορινϑίως, 
15 ἰσομέτροις δὲ φιλιαῖς καὶ ϑυρώμασι τριγλύφοις ἀσφαλῆ 

$" ὁμοῦ χαὶ χεκαλλωπισμένον. 1234» ἕτερος δ᾽ οἶκος 
ἣν ἐν μέσῳ x«9' ὅλου τοῦ πλάτους τεταγμένος. τε- 

τράγωνος. εὖρος πήχεων τριάκοντα. ἄντικρυς ἔχων ναόν, 

παχέσι στύλοις ἀνατεταμένον. ἦν δ᾽ ἐν αὐτῷ ἐξέδρα 

30 διαπρεπής. ἐν jj καϑεξόμενος ὁ βασιλεὺς ἔκρινεν: d 

παρέξευκτο κατεσκευασμένος ἄλλος οἶκος τῇ βασιλίσσῃ, 

καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρὸς τὴν δίαιταν καὶ τὰς ἀναπαύσεις 

οἰκήματα μετὰ τὴν τῶν πραγμάτων ἀπόλυσιν. ἐστρω- 

μένα πάντα σανίσι τετμημέναις ἐκ κέδρου. (180) καὶ 

τὰ μὲν ὠκοδομήσατο λίϑοις δεκαπήχεσιν. ἑτέρῳ δὲ 
πριστῷ τοὺς τοίχους καὶ πολυτελεῖ κατημφίεσεν, ὃν εἰς 

κόσμον ἱερῶν καὶ βασιλείων οἴκων ϑεωρίων γῆ μεταλ- 

λεύεται. τοῖς φέρουσιν αὐτὸν τόποις ἐπαινουμένη. (136» 

καὶ τὸ μὲν ἀπ᾽ αὐτοῦ κάλλος ἐπὶ τριστοιχίαν ἦν ἐν- 

80 υφασμένον. τετάρτη δὲ μοῖρα γλυφέων παρεῖχε ϑαυμά- 
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fev ἐπιστήμην. vq! ὧν ἐπεποίητο δένδρα καὶ φυτὰ 
πὰντοῖα. σύσκια τοῖς κλάδοις καὶ τοῖς ἐχκρεμαμένοις 

αὐτῶν πετάλοις, ὡς ὑπονοεῖν αὐτὰ καὶ σαλεύεσϑαι δι᾽ 

ὑπερβολὴν λεπτότητος. καλύπτοντα τὸν ὑπ᾽ αὐτοῖς 

λίϑον. (1975 τὸ δ᾽ ἄλλο μέχρι τῆς στέγης χριστὸν 
ἣν καὶ καταπεποικιλμένον χρώμασι καὶ βαφαῖς. προσ- 
κατεσκεύασε δὲ πρὺς τούτοις ἄλλα τε πρὸς τρυφὴν 

οἰκήματα καὶ δὴ καὶ στοὰς μηκίστας καὶ ἐν καλῷ τῶν 

βασιλείων κειμένας. ἐν αἷς λαμπρότατον οἶκον εἰς 

ἑστιάσεις καὶ συμπόσια, χρυσοῦ περίπλεων. καὶ τἄλλα 

δέ, ὅσα τοῦτον. ἔχειν ἔδει πρὺς τὴν τῶν ἑστιωμένων 
ὑπηρεσίαν, σκεύη πάντ᾽ ἐκ χρυσοῦ κατεσκεύαστο. (138) 

δύσκολον δ᾽ ἐστὶ καταριϑμήσασθϑαι καὶ διηγήσασϑαι τὸ 

μέγεϑος καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν βασιλείων, ὅσα μὲν ἦν 
αὐτοῖς τὰ μέγιστα οἰκήματα, πόσα δὲ τὰ τούτων ὑπο- 

δεέστερα. καὶ πόσα ὑπόγεια καὶ ἀφανῆ, τό τὲ τῶν 

ἀνειμένων εἰς ἀέρα κάλλος χαὶ τὰ ἄλση πρὸς ϑεωρίαν 
ἐπιτερπεστάτην καὶ ϑέρους ὑποφυγὴν καὶ σκέπην εἶναι 

σι 

τοῖς σώμασιν. (1395 ἐν κεφαλαίῳ δ᾽ εἰπεῖν, τὴν ὅλην * 

οἰκοδομίαν ἐκ λίϑου λευκοῦ xci κέδρου καὶ χρυσοῦ 

x«l ἀργύρου πᾶσαν ἐποιήσατο. τοὺς ὀρόφους καὶ τοὺς 

τοίχους τοῖς ἐγκλειομένοις χρυσῷ λίϑοις διανϑίσας τὸν 

αὐτὸν τρόπον ὡς καὶ τὸν τοῦ ϑεοῦ ναὺν τούτοις χατ- 

ηγλάισεν. «C140» εἰργάσατο δ᾽ ἐξ ἐλέφαντος ϑρόνον 

παμμεγεθϑέστατον ἐν κατασχευῇ βήματος, ἔχοντα μὲν 

δξ ἀναβαϑμούς, ἑκάστῳ δὲ τούτων ἐξ ἑκατέρου μέρους 

δύο λέοντες ἐφειστήκεσαν. τοσούτων ἄνωθεν ἄλλων 

παρεστώτων. τὸ δ᾽ ἐνήλατον τοῦ ϑρόνου χεῖρες ἦσαν 

δεχόμεναι τὸν βασιλέα. ἀνεκέκλιτο δ᾽ εἰς μόσχου προ- 

8196 — 3 Reg. VII 12. $140 — 3 Reg. X 18; 2 Paral, 

IX 17. 

to φ 
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τομὴν τὰ κατόπιν αὐτοῦ βλέποντος, χουσῷ δ᾽ ἅπας ἦν 

δεδεμένος. 

(1415 ταῦϑ᾽ ὃ Σολομὼν εἰκοσετίᾳ κατασκευάσας. 

ἐπεὶ πολὺν μὲν αὐτῷ χρυσὸν πλείω δ᾽ ἄργυρον ὃ τῶν 
5 Τυρίων βασιλεὺς Εἴραμος εἰς τὴν οἰχοδομίαν συν- 

ἤνεγκεν, ἔτι δὲ καὶ ξύλα κέδρου καὶ πίτυος, ἀντεδωρή- 

σατο καὶ αὐτὺς μεγάλαις δωρεαῖς τὸν Εἴραμον. σῖτόν 

τε κατ᾽ ἔτος πέμπων αὐτῷ καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον, ὧν 

μάλιστα διὰ τὸ νῆσον οἰκεῖν. ὡς καὶ προειρήκαμεν 

τὸ ἤδη. χρήξων διετέλει. {1425 πρὸς τούτοις δὲ καὶ πό- 

λεις αὐτῷ τῆς Γαλιλαίας εἴκοσι μὲν τὸν ἀριϑμόν. οὐ 
, N - , , , , Li! » ' 

πόρρω δὲ τῆς Τύρου κειμένας. ἐχαρίσατο" ἃς ἐπελϑὼν 

καὶ κατανοήσας Elgcuog, καὶ δυσαρεστήσας τῇ δωρεᾷ, 

πέμψας πρὸς Σολομῶνα μὴ δεῖσθαι τῶν πόλεων ἔλεγεν, 

15 χἄχτοτε προσηγορεύϑησαν Χαβαλὼν γῆ" μεϑερμηνευό- 

μενον γὰρ τὸ χαβαλὼν κατὰ Φοινίκων γλῶτταν οὐκ 

ἀρέσκον σημαίνει. {1455 καὶ σοφίσματα δὲ καὶ λόγους 
, , * ^ E - 

αἰνιγματώδεις διεπέμψατο πρὸς τὸν Σολομῶνα ὃ τῶν 

Τυρίων βασιλεύς. παρακαλῶν ὕπως αὐτῷ τούτους σα- 

30 φηνίσῃ καὶ τῆς ἀπορίας τῶν ἐν αὐτοῖς ξητουμένων 

ἀπαλλάξῃ. τὸν δὲ δεινὸν ὄντα καὶ συνετὸν οὐδὲν τού- 

τῶν παρῆλθεν, ἀλλὰ πάντα νικήσας τῷ λογισμῷ καὶ 

μαϑὼν αὐτῶν τὴν διάνοιαν ἐφώτισε. {1445 μέμνηται 

ὃὲ τούτων τῶν δύο βασιλέων καὶ Μένανδρος ὁ μετα- 
3. φράσας ἀπὸ τῆς Φοινίκων διαλέχτου τὰ Τυρίων ἀρχεῖα 

, (e 5 Y n 4 e t ; 
εἰς τὴν ᾿Ελληνικὴν φωνήν, λέγων οὕτως "rtAevrNOCvrOG 

δὲ ᾿Αβιβάλου διεδέξατο τὴν βασιλείαν ὃ υἱὸς αὐτοῦ 
Εἴραμος. ὃς βιώσας ἔτη πεντήκοντα τρία ἐβασίλευσε 

», M ΄ Ix τ A ΑΕ x , , 
τριάκοντα καὶ τέτταρα. {1455 οὗτος ἔχωσε τὸ Εὐρύ- 

80 χῶρον. τόν τὲ χουσοῦν κίονα τὸν ἐν τοῖς τοῦ Διὸς 

8 141 — 3 Reg. IX 10. 
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ἀνέϑηκεν, ἔτι τε ὕλην ξύλων ἀπελθὼν ἔχοψεν ἀπὸ τοῦ 

ὕρους τοῦ λεγομένου “ιβάνου εἰς τὰς τῶν ἱερῶν στέ- 

y«g, C146» καϑελών τε τὰ ἀρχαῖα ἱερὰ καὶ ναὺν gxo- 

δόμησε τοῦ Ἡρακλέους καὶ τὸν τῆς ᾿“στάρτης, πρῶτός 

τὲ τοῦ Ἡρακλέους ἔγερσιν ἐποιήσατο ἐν τῷ Περιτίῳ 

μηνί. τοῖς τὲ ᾿Ιτυκαίοις ἐπεστρατεύσατο μὴ ἀποδιδοῦσι 

τοὺς φόρους. καὶ ὑποτάξας πάλιν αὑτῷ ἀνέστρεψεν. 

ἐπὶ τούτου ἦν ᾿4βδήμονος παῖς νεώτερος, ὃς ἀεὶ ἐνίκα 

λύων τὰ προβλήματα. ἃ ἐπέτασσε Σολομὼν ὃ Ἱεροσο- 

λύμων βασιλεύς. «147» μνημονεύει δὲ καὶ Ζῖῖος λέ- 

yov οὕτως “᾿βιβάλου τελευτήσαντος υἱὸς αὐτοῦ EL- 
ράμος ἐβασίλευσεν. οὗτος τὰ πρὸς ἀνατολὰς μέρη τῆς 

πόλεως προσέχωσε. καὶ μεῖζον τὸ ἄστυ ἐποίησε, καὶ τοῦ 

Ὀλυμπίου zhióg τὸ ἱερὸν καϑ' ἑαυτὸ ὃν ἐν νήσῳ ἐγχώ- 

σας τὸν μεταξὺ τόπον συνῆψε τῇ πόλει καὶ χρυσοῖς 
ἀναϑήμασιν ἐκόσμησεν. ἀναβὰς δ᾽ εἰς τὸν Μίβανον 

ὑλοτόμησε πρὸς τὴν τῶν ἱερῶν κατασκευήν. {1485 τὸν 

δὲ τυραννοῦντα Ἱεροσολύμων Σολομῶνα πέμψαι φασὶ 

πρὺς τὸν Εἵἴραμον αἰνίγματα. καὶ λύσιν παρ᾽ αὐτοῦ 

λαβεῖν ἀξιοῦν. τὸν δὲ μὴ δυνηϑέντα διακρῖναι τῷ AU-: 
, 4 

σαντι χρήματ᾽ ἀποτίνειν. {1495 ὁμολογήσαντα δὲ τὸν 

Εἵραμον καὶ μὴ δυνηϑέντα λῦσαι τὰ αἰνίγματα πολλὰ 

τῶν χρημάτων εἰς τὸ ἐπιζήμιον ἀναλῶσαι. εἶτα δι᾽ 

᾿Αβδήμονά τινα Τύριον ἄνδρα τὰ προτεϑέντα λῦσαι καὶ 

αὐτὸν ἄλλα προβαλεῖν. ἃ μὴ λύσαντα τὸν Σολομῶνα 

πολλὰ τῷ Εἱράμῳ προσαποτῖσαι χρήματα." 

καὶ Ζἴος μὲν οὕτως εἴρηκεν. (100) ἐπεὶ δ᾽ ἑώρα 

τὰ τῶν Ἱεροσολύμων τείχη ὁ βασιλεὺς πύργων πρὸς 

ἀσφάλειαν δεόμενα χαὶ τῆς ἄλλης ὀχυρότητος (πρὸς 

γὰρ τἀξίωμα τῆς πόλεως ἡγεῖτο δεῖν καὶ τοὺς περι- 

8 100 — 3 Reg. IX 15. 
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βόλους εἷναι). ταῦτά τε προσεπεσκεύασε καὶ πύργοις 

αὐτὰ μεγάλοις προσεξῆρεν. «101. ῳκοδόμησε δὲ καὶ 

πόλεις ταῖς βαρυτάταις ἐναρίϑμους. σωρόν τε καὶ 

“Μαγεδών. τρίτην δὲ Γαξαρά. τὴν τῆς Παλαιστινῶν 

χώρας ὑπάρχουσαν. ἣν Φαραὼν ὁ τῶν Aiyvzt(ov βα- 

σιλεὺς στρατευσάμενος καὶ πολιορκήσας αἵρεῖ κατὰ κρά- 

οι 

τος. ἀποχτείνας δὲ πάντας τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτὴν κατ- 

ἕσκαψεν. εἶτα δωρεὰν ἔδωκε τῇ αὑτοῦ ϑυγατρὶ Σολο- 

μῶνι γεγαμημένῃ" (1525 διὸ καὶ ἀνήγειρεν ὃ βασιλεὺς 

10 αὐτήν. οὖσαν ὀχυρὰν φύσει καὶ πρὺς πολέμους καὶ τὰς 

τῶν καιρῶν μεταβολὰς χρησίμην εἶναι δυναμένην. οὐ 

πόρρω δ᾽ αὐτῆς ἄλλας ὠκοδόμησε δύο πόλεις" Βητχώρα 

τῇ ἑτέρᾳ ὄνομα ἦν. ἡ δ᾽ ἑτέρα Βαλὲϑ' ἐκαλεῖτο. (1535 
προσκατεσχεύασε δὲ ταύταις καὶ ἄλλας εἰς ἀπόλαυσιν 

18 καὶ τρυφὴν ἐπιτηδείως ἐχούσας. τῇ τε τῶν ἀέρων εὐ- 
χρασίᾳ καὶ τοῖς ὡραίοις εὐφυεῖς x«l νάμασιν ὑδάτων 

ἐνδρόσους. ἐμβαλὼν δὲ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐπάνω 

Συρίας καὶ κατασχὼν αὐτὴν ἔκτισεν ἐκεῖ πόλιν μεγί- 

στην. δύο μὲν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπὸ τῆς ἄνω Συρίας δὲ- 

20 ἑστῶσαν. ἀπὸ δ᾽ Εὐφράτου μιᾶς, ἀπὸ δὲ τῆς μεγάλης 
Βαβυλῶνος ἕξ ἡμερῶν ἦν τὸ μῆκος. «154» αἴτιον δὲ 

τοῦ τὴν πόλιν οὕτως ἀπὸ τῶν οἰκουμένων μερῶν τῆς 

Συρίας ἀπῳκίσϑαι τὸ κατωτέρω μὲν οὐδαμοῦ τῆς γῆς 

ὕδωρ εἶναι. πηγὰς δ᾽ ἐν ἐχείνῳ τῷ τόπῳ μόνον εὗὑρε- 
τ οι ϑῆναι καὶ φρέατα. ταύτην οὖν τὴν πόλιν οἰκοδομήσας 

καὶ τείχεσιν ὀχυρωτάτοις περιβαλὼν Θαδάμορα ὠνό- 

μασε. καὶ τοῦτ᾽ ἔτι νῦν καλεῖται παρὰ τοῖς Σύροις, οὗ 

δ᾽ Ἕλληνες αὐτὴν προσαγορεύουσι Πάλμυραν. 

(1555 Σολομὼν μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς ταῦτα κατ᾽ ἐκεῖ- 

30 νὸν τὸν χαιρὸν πράττων διετέλει" πρὸς δὲ τοὺς ἐπιζητή- 

8 151 — 3 Reg. IX 16; 2 Paral. VIII 3. 
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σαντας. ὅ τι πάντες οἵ τῶν «Αἰγυπτίων βασιλεῖς ἀπὸ 

“Μιναίου τοῦ Μέμφιν οἰχοδομήσαντος. ὃς ἔτεσι. πολλοῖς 

ἔμπροσθεν ἐγένετο τοῦ πάππου ἡμῶν ᾿Ἵβράμου, μέχρι 

“Σολομῶνος. πλειόνων ἐτῶν ἢ τριακοσίων 'καὶ χιλίων 

μεταξὺ διεληλυϑότων, Φαραῶϑαι ἐκλήϑησαν, ἀπὸ τοῦ 

μετ᾽ αὐτοὺς ἐν τοῖς μεταξὺ χρόνοις ἄρξαντος βασιλέως 

Φαραῶνος τὴν προσηγορίαν λαβόντες, ἀναγκαῖον ἡγη- 

σάμην εἰπεῖν. ἵνα τὴν ἄγνοιαν αὐτῶν ἀφέλω καὶ ποιήσω 

τοὐνόματος φανερὰν τὴν αἰτίαν ὅτι Φαραὼν κατ᾽ Δἰγυ- 

πτίους βασιλέα σημαίνει. (156) οἶμαι δ᾽ αὐτοὺς ἐκ παί- 

δὼν ἄλλοις χρωμένους ὀνόμασιν, ἐπειδὰν δὲ βασιλεῖς 

γένωνται, τὸ σημαῖνον αὐτῶν τὴν ἐξουσίαν κατὰ τὴν πά- 

TQLOV γλῶτταν μετονομόξεσϑαι. καὶ γὰρ οἱ τῆς ᾿4λεξαν- 

δρείας βασιλεῖς ἄλλοις ὀνόμασι καλούμενοι πρότερον, 

ὅτε τὴν βασιλείαν ἔλαβον, Πτολεμαῖοι προσηγορεύϑη- 

σαν ἀπὸ τοῦ πρώτου βασιλέως. (101) καὶ οἵ Ῥωμαίων 

δ᾽ αὐτοκράτορες ἐκ γενετῆς ἀπ᾽ ἄλλων χρηματίσαντες 

ὀνομάτων Καίσαρες καλοῦνται, τῆς ἡγεμονίας καὶ τῆς 

τιμῆς τὴν προσηγορίαν αὐτοῖς ϑεμένης, ἀλλ᾽ οὐχ οἷς - 

ὑπὸ τῶν πατέρων ἐκλήϑησαν τούτοις ἐπιμένοντες. νο- 

μίζω δὲ καὶ Ἡρόδοτον τὸν ᾿“λικαρνασσέα διὰ τοῦτο 
μετὰ Μιναῖον τὸν οἰκοδομήσαντα Μέμφιν τριάκοντα 

καὶ τριακοσίους βασιλέας Αἰγυπτίων γενέσϑαι λέγοντα 

μὴ δηλῶσαι αὐτῶν τὰ ὀνόματα, ὅτι κοινῶς Φαραῶϑαι 

ἐκαλοῦντο. (1585 καὶ γὰρ μετὰ τὴν τούτων τελευτὴν 

γυναικὸς βασιλευσάσης λέγει τοὔνομα Νίκαυλιν καλῶν, 

δηλῶν ὡς τῶν μὲν ἀρρένων βασιλέων τὴν αὐτὴν προσ- 

ηγορίαν ἔχειν δυναμένων, τῆς δὲ γυναικὸς οὐκέτι κοι- 

νωνεῖν ἐχείνης. καὶ διὰ τοῦτο εἶπεν αὐτῆς τὸ φύσει 

δεῆσαν ὄνομα. 4159» ἐγὼ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐπιχωρίοις 

ἡμῶν βιβλίοις ηὗρον ὅτι μετὰ Φαραώϑην τὸν Σολο- 
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μῶνος πενϑερὺν οὐκέτ᾽ οὐδεὶς τοῦτο τοὔνομα βασιλεὺς 

«Αἰγυπτίων ἐκλήϑη. καὶ ὅτι ὕστερον ἧκε πρὺς Σολομῶνα 

ἡ προειρημένη γυνὴ βασιλεύουσα τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς 

Αἰϑιοπίας. περὶ μὲν οὖν ταύτης μετ᾽ οὐ πολὺ δηλώσομεν" 

5 νῦν δὲ τούτων ἐπεμνήσθην. ἵνα παραστήσω τὰ ἡμέτερα 

βιβλία καὶ τὰ παρ᾽ Αἰγυπτίοις περὶ πολλῶν ὁμολογοῦντα. 

(1605 ὃ δὲ βασιλεὺς Σολομὼν τοὺς ἔτι τῶν Χανα- 

ναίων οὐχ ὑπακούοντας. oU ἐν τῷ Διβάνῳ διέτριβον 

ὄρει καὶ μέχρι πόλεως ᾿ἡ“μάϑης, ὑποχειρίους ποιησά- 

τὸ μενος φόρον αὐτοῖς προσεπέταξε. καὶ πρὺς τὸ ϑητεύειν 

αὐτῷ καὶ τὰς οἰκετικὰς χρείας ἐκτελεῖν καὶ πρὸς γεωῶρ- 

γίαν κατ᾽ ἔτος ἐξ αὐτῶν ἐπελέγετο. «161» τῶν γὰρ 

Ἑβραίων οὐδεὶς ἐδούλευεν (οὐδ᾽ ἣν εὔλογον ἔϑνη πολλὰ 

τοῦ ϑεοῦ δεδωχότος αὐτοῖς ὑποχείρια, δέον ἐκ τούτων 

τὸ ποιεῖσθαι τὸ ϑητικόν. αὐτοὺς κατάγειν εἰς τοῦτο τὸ 

σχῆμα), ἀλλὰ πάντες ἐν ὕπλοις ἐφ᾽ ἁρμάτων καὶ ἵππων 

στρατευόμενοι μᾶλλον ἢ δουλεύοντες διῆγον. {1025 τῶν 

δὲ Χαναναίων, o0g εἰς τὴν οἰκετείαν ἀπήγαγεν, ἄρχον- 

τας ἀπέδειξε πενταχοσίους καὶ πεντήκοντα τὸν ἀριϑ- 

30 μόν. ot τὴν ὅλην αὐτῶν ἐπιτροπὴν εἰλήφεσαν παρὰ 

βασιλέως. ὥστε διδάσκειν αὐτοὺς τἄργα καὶ τὰς πραγ- 

ματείας ἐφ᾽ ἃς ἀεὶ αὐτῶν ἔχρῃξεν. 

(1085 ἐναυπηγήσατο δ᾽ ὃ βασιλεὺς ἐν τῷ ΔΑἰγυ- 

πτιακῷ κόλπῳ σκάφη πολλά, τῆς ᾿Ερυϑρᾶς ϑαλάττης ἔν 

35 τινι τόπῳ λεγομένῳ Γασιωνγάβελος οὐ πόρρω Αἰλανῆς 

πόλεως, ἣ νῦν Βερενίκη καλεῖται" αὕτη γὰρ ἡ χώρα τὸ 

πρὶν Ιουδαίων ἦν. ἔτυχε δὲ xci τῆς ἁρμοζούσης εἰς 

τὰς ναῦς δωρεᾶς παρ᾽ Εἱράμου τοῦ Τυρίων βασιλέως" 

(1645 ἄνδρας γὰρ αὐτῷ κυβερνήτας καὶ τῶν ϑαλαττίων 

8160 — 3 Reg. IX 20; 2 Paral. VIII 7. 8 163 — 3 Reg. 
IX 96; 9 Paral, VIII 17. 
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ἐπιστήμονας ἔπεμψεν ἱκανούς. οἷς ἐκέλευσε πλεύσαντας 

μετὼ καὶ τῶν ἰδίων οἰκονόμων εἰς τὴν πάλαι μὲν Σώφει- 

ραν νῦν δὲ Χρυσῆν γῆν καλουμένην (τῆς Ἰνδικῆς ἐστὶν 

αὕτη) χρυσὸν αὐτῷ κομίσαι. καὶ συναϑροίσαντες ὡς τε- 

τραχύσια τάλαντα πάλιν ἀνεχώρησαν πρὸς τὸν βασιλέα. 

(1655 τὴν δὲ τῆς Αἰγύπτου τότε καὶ τῆς 4ἰϑιοπίας 

βασιλεύουσαν. γυναῖκα σοφίᾳ διαπεπονημένην καὶ τἄλλα 

θαυμαστήν. ἀκούουσαν τὴν Σολομῶνος ἀρετὴν καὶ φρό- 

νησιν. ἐπιϑυμία τῆς ὄψεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁσημέραι περὶ 

τῶν ἐχεῖ λεγομένων πρὸς αὐτὸν ἤγαγε. «1605 πεισϑῆ- 

ναν γὰρ ὑπὸ τῆς πείρας ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ τῆς ἀκοῆς (ἣν 

εἰχός ἔστι καὶ ψευδεῖ δόξῃ συγκατατίϑεσθϑαι καὶ μετα- 

πεῖσαι πάλιν" ὅλη γὰρ ἐπὶ τοῖς ἀπαγγέλλουσι κεῖται) 

ϑέλουσα πρὸς αὐτὸν ἐλϑεῖν διέγνω. μάλιστα τῆς σο- 

φίας αὐτοῦ βουλομένη λαβεῖν πεῖραν. αὐτὴ προτείνασα 

x«l λῦσαι τὸ ἄπορον τῆς διανοίας δεηϑεῖσα. ἧκε δ᾽ 

εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ πολλῆς δόξης καὶ πλούτου παρα- 

σκευῆς, (101) ἐπηγάγετο γὰρ καμήλους χρυσίου μεστὰς 

e 

- 0 

5 m 

x«l ἀρωμάτων ποικίλων xci λίϑου πολυτελοῦς. ὡς δ᾽ . 

αὐτὴν ἀφικομένην ἡδέως ὃ βασιλεὺς προσεδέξατο. τά 

v ἄλλα περὶ αὐτὴν φιλότιμος ἦν. καὶ τὰ προβαλλό- 

μένα σοφίσματα ῥαδίως τῇ συνέσει καταλαμβανύμενος 

ϑᾶττον ἢ προσεδόκα τις ἐπελύετο. «168» ἣ δ᾽ ἐξ- 

ἑπλήττετο μὲν καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Σολομῶνος. οὕτως 
e , 3 M - , , - ^ g 

ὑπερβάλλουσαν αὐτὴν καὶ τῆς ἀκουομένης τῇ πείρα 

κρείττω χαταμαϑοῦσα. μάλιστα δ᾽ ἐθαύμαζε τὰ βασί. 

λεια τοῦ τε κάλλους καὶ τοῦ μεγέϑους. οὐχ ἧττον δὲ 

τῆς διατάξεως τῶν οἰκοδομημάτων. καὶ γὰρ ἐν ταύτῃ 

πολλὴν τοῦ βασιλέως καϑεώρα φρόνησιν. {1095 ὑπερ- 
er 

τῷ 0 

τῷ IX 

ἐξέπληττε δ᾽ αὐτὴν Ó τ᾽ οἶκος Ζρυμὼν ἐπικαλούμενος 30 

81065 — 3 Reg. X 1; 2 Paral. IX 1. 
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“ιβάνου, καὶ ἡ τῶν x«9" ἡμέραν δείπνων πολυτέλεια, 
x«l τὰ τῆς παρασκευῆς αὐτοῦ x«l διακονίας, ἥ τε τῶν 

ὑπηρετούντων ἐσϑὴς καὶ τὸ μετ᾽ ἐπιστήμης αὐτῶν παρὰ 

τὴν διακονίαν εὐπρεπές, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ αἱ καϑ' ἡμέ. 

δ ραν ἐπιτελούμεναι τῷ ϑεῷ ϑυσίαι καὶ τὸ τῶν ἱερέων 
καὶ Δευιτῶν περὶ αὐτὰς ἐπιμελές. (110) ταῦϑ᾽ ὁρῶσα 

χαϑ' ἡμέραν ὑπερεϑαύμαζξε, καὶ κατασχεῖν οὐ δυνη- 

ϑεῖσα τὴν ἔχπληξιν τῶν βλεπομένων, φανερὰν ἐποίησεν 

αὑτὴν ϑαυμαστικῶς διακειμένην" πρὸς γὰρ τὸν βασι- 

τὸ λέα προήχϑη λόγους εἰπεῖν ὑφ᾽ ὧν ἠλέγχϑη σφόδρα 

τὴν διάνοιαν ἐπὶ τοῖς προειρημένοις ἡττημένη. (111) 

ἑπάντα μέν᾽ γὰρ εἶπεν. “ὦ βασιλεῦ. τὰ δι᾽ ἀκοῆς εἰς 

γνῶσιν ἐρχόμενα μετ᾽ ἀπιστίας παραγίνεται" τῶν δὲ 
σῶν ἀγαϑῶν ὧν αὐτός τ᾽ ἔχεις ἐν σαυτῷ. λέγω δὲ τὴν 

τὸ σοφίαν καὶ τὴν φρόνησιν, καὶ ὧν ἡ βασιλεία σοι δίδω- 

σιν. οὐ ψευδὴς ἄρ᾽ ἣ φήμη πρὸς ἡμᾶς διῆλθεν, ἀλλ᾽ 
οὖσ᾽ ἀληϑὴς πολὺ καταδεεστέραν τὴν εὐδαιμονίαν ἀπ- 

ἕφηνεν ἧς ὁρῶ νῦν παροῦσα. {1125 τὰς μὲν γὰρ ἀκοὰς 

πείϑειν ἐπεχείρει μόνον, τὸ δ᾽ ἀξίωμα τῶν πραγμάτων 

30 οὐχ οὕτως ἐποίει γνώριμον ὡς ἡ ὕψις αὐτὸ καὶ τὸ 
παρ᾽ αὐτοῖς εἶναι συνίστησιν. ἐγὼ γοῦν οὐδὲ τοῖς 

ἐπαγγελλομένοις διὰ τὸ πλῆϑος καὶ μέγεϑος ὧν ἐπυν- 

ϑανόμην πιστεύουσα. πολλῷ πλείω τούτων ἱστόρηκα, 

(1135 x«l μακάριόν τε τὸν Ἑβραίων λαὸν εἶναι κρίνω, 
30 δούλους τε τοὺς σοὺς καὶ φίλους, oU x«9' ἡμέραν τῆς 

σῆς ἀπολαύουσιν ὄψεως καὶ τῆς σοφίας ἀκροώμενοι 

διατελοῦσιν. εὐλογήσειεν ἄν τις τὸν ϑεὸν ἀγαπήσαντα 

τήνδε τὴν χώραν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας οὕτως 

ὥστε σὲ ποιῆσαι βασιλέα. 

3" (1145 παραστήσασα δὲ καὶ διὰ τῶν λόγων πῶς 

$170 ΞΞ 3 Reg. X 5; 2 Paral. IX 4. 
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αὐτὴν διέϑηκεν ὁ βασιλεύς. ἔτι καὶ ταῖς δωρεαῖς τὴν 

διάνοιαν αὑτῆς ἐποίησε φανεράν. εἴκοσι μὲν γὰρ αὐτῷ 

τάλαντα ἔδωκε χρυσίου. ἀρωμάτων vs πλῆϑος ἀσυλλύ- 

γιστον καὶ λίϑον πολυτελῆ" λέγουσι δ᾽ ὅτι καὶ τὴν τοῦ 

ὀποβαλσάμου ῥίζαν, ἣν ἔτι καὶ νῦν ἡμῶν ἡ χώρα φέρει, 

δούσης ταύτης τῆς γυναικὸς ἔχομεν. {(1τῦ) ἀντεδωρής- 

σατο δ᾽ αὐτὴν καὶ Σολομὼν πολλοῖς ἀγαϑοῖς, καὶ μάλισϑ᾽ 

ὧν κατ᾽ ἐπιϑυμίαν ἐξελέξατο" οὐδὲν γὰρ ἦν ὅ τι δεηϑείσῃ 
λαβεῖν οὐ παρέσχεν. ἀλλ᾽ ἑτοιμότερον ὧν αὐτὸς κατὰ 

τὴν οἰκείαν ἐχαρίζετο προαίρεσιν. ἅπερ ἐκείνη τυχεῖν» 10 

ἠξίου προϊέμενος. τὴν μεγαλοφροσύνην ἐπεδείχνυτο. 

καὶ ἡ μὲν τῶν Αἰγυπτίων καὶ τῆς Αἰϑιοπίας βασί- 

λισσα, ὧν προειρήκαμεν τυχοῦσα καὶ μεταδοῦσα πάλιν 

τῷ βασιλεῖ τῶν παρ᾽ αὐτῆς. εἰς τὴν οἰκείαν ὑπέστρε- 

T ψεν᾽ «1τὸν κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν κομισϑέντων 15 

ἀπὸ τῆς Χρυσῆς καλουμένης γῆς λίϑων πολυτελῶν τῷ 

βασιλεῖ καὶ ξύλων πευκίνων. τοῖς ξύλοις εἰς ὑποστή- 

ριγμα τοῦ τὲ ναοῦ καὶ τῶν βασιλείων κατεχρήσατο, καὶ 

πρὸς τὴν τῶν μουσικῶν ὀργάνων κατασκευήν, κινύρας 

τὲ χαὶ νάβλας. ὕπως ὑμνῶσιν oí “ευῖται τὸν ϑεόν. 30 

σι 

πάντων δὲ τῶν πώποτε χομισϑέντων αὐτῷ τὰ κατ᾽ 

ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐνεχϑέντα καὶ μεγέϑει καὶ κάλλει 

διέφερεν. {111 ὑπολάβῃ δὲ μηδεὶς ὅτι τὰ τῆς πεύκης 

ξύλα τοῖς νῦν εἶναι λεγομένοις καὶ ταύτην ὑπὸ τῶν 

πιπρασκόντων τὴν προσηγορίαν ἐπὶ καταπλήξει τῶν 25 

ὠνουμένων λαμβάνουσίν ἐστι παραπλήσια" ἐκεῖνα γὰρ 

τὴν μὲν ἰδέαν ἐμφερῆ τοῖς συκίνοις γίνεται, λευκότερα 

δ᾽ ἐστὶ καὶ στίλβει πλέον. (118) τοῦτο μὲν οὖν πρὸς 

τὸ μηδένα τὴν διαφορὰν ἀγνοῆσαι μηδὲ τὴν φύσιν τῆς 

8175 — 3 Reg. X 13; 2 Paral. IX 12. 8170 — 3 Reg. 
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ἀληϑοῦς πεύκης. ἐπεὶ διὰ τὴν τοῦ βασιλέως χρείαν 

ἐμνήσθημεν αὐτῆς. εὔκαιρον εἶναι καὶ φιλάνϑρωπον 

δηλῶσαι νομίσαντες εἰρήκαμεν" (1195 ὁ δὲ τοῦ χρυσοῦ : 

σταϑμὸς τοῦ κομισϑέντος αὐτῷ τάλαντα ἑξακόσια καὶ 

5 ἑξήκοντα ἕξ, μὴ συγκαταριϑμουμένου καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν 
ἐμπόρων ὠνηϑέντος. μηδ᾽ ὧν οἵ τῆς ᾿“ραβίας τοπάρχαι 

καὶ βασιλεῖς ἔπεμπον αὐτῷ δώρων. ἐχώνευσε δὲ τὸν 

χρυσὸν εἰς διακοσίων κατασκευὴν ϑυρεῶν. ἀνὰ σίκλους 

ἀγόντων ἑξακοσίους. «180» ἐποίησε Oi καὶ ἀσπίδας 

τὸ τριακοσίας. ἀγούσης ἑκάστης μνᾶς χρυσίου τρεῖς. ἀν- 

ἔἕϑηκε δὲ ταύτας φέρων εἰς τὸν οἶκον τὸν “Ιρυμῶνα 

“ιβάνου καλούμενον. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκπώματα 

διὰ χρυσοῦ καὶ λίϑου τὰ πρὸς τὴν ἑστίασιν ὡς ἔνι 

μάλιστα φιλοτέχνως κατεσχεύασε. καὶ τὴν ἄλλην τῶν 

15 σκευῶν δαψίλειαν χρυσὴν ἅπασαν ἐμηχανήσατο. C181» 

οὐδὲν γὰρ ἦν ὅ τι ἀργύρῳ ἐπίπρασκεν ἢ πάλιν ἐωνεῖτο. 

πολλαὶ γὰρ ἦσαν νῆες ἃς ὃ βασιλεὺς ἐν τῇ Ταρσικῇ 

λεγομένῃ ϑαλάττῃ καταστήσας ἀγαγεῖν εἰς τὰ ἐνδοτέρω 

τῶν ἐϑνῶν παντοίαν ἐμπορίαν προσέταξεν" ὧν ἐξεμ- 

30 πολουμένων ἄργυρος καὶ χρυσὸς ἐκομίξετο τῷ βασιλεῖ 
καὶ πολὺς ἐλέφας Al9(onég τε καὶ πίϑηκοι. τὸν δὲ πλοῦν 

ἀπιοῦσαί τε καὶ ἐπανερχόμεναι τρισὶν ἔτεσιν ἤνυον. 

(1825 φήμη δὲ λαμπρὰ πᾶσαν ἐν κύκλῳ τὴν χώραν : 
περιήρχετο διαβοῶσα τὴν Σολομῶνος ἀρετὴν καὶ σο- 

3 φίαν. ὡς τούς Ts πανταχοῦ βασιλέας ἐπιϑυμεῖν εἰς 

ὕψεν αὐτῷ παραγενέσϑαι. τοῖς λεγομένοις δι᾿ ὑπερβολὴν 

ἀπιστοῦντας, καὶ δωρεαῖς μεγάλαις προσεμφανίξειν τὴν 

περὶ αὐτὸν σπουδήν. {1885 ἔπεμπον γὰρ αὐτῷ σκεύη 

χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ ἁλουργεῖς ἐσθῆτας καὶ ἀρωμά- 

30 τῶν γένη πολλὰ καὶ ἵππους καὶ ἄρματα, καὶ τῶν ἀχϑο- 

8 119 — 3 Reg. X 14; 2 Paral. IX 13. 
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φόρων ἡμιόνων ὕσους χαὶ ῥώμῃ καὶ χάλλει τὴν τοῦ 

βασιλέως ὄψιν εὖ διαϑήσειν ἐπελέγοντο,. ὥστε τοῖς 

οὖσιν αὐτῷ πρότερον ἅρμασι καὶ ἵπποις ἐκ τῶν πεμ- 
πομένων προσϑέντα ποιῆσαι τὸν μὲν τῶν ἁρμάτων 

ἀριϑμὸν τετρακοσίοις περιττότερον (ἦν γὰρ αὐτῷ πρό- 

τερον χίλια). τὸν δὲ τῶν ἵππων δισχιλίοις (ὑπῆρχον 

γὰρ αὐτῷ δισμύριοι ἵπποι). (184) ἤσκηντο δ᾽ οὗτοι 
πρὺς εὐμορφίαν xci τάχος. ὡς μήτ᾽ εὐπρεπεστέρους 

ἄλλους εἶναι συμβαλεῖν αὐτοῖς μήτ᾽ ὠκυτέρους. ἀλλὰ 
καλλίστους τὲ πάντων ὁρᾶσϑαι καὶ ἀπαραμίλλητον 

αὐτῶν εἶναι τὴν ὀξύτητα. {1805 ἐπεκόσμουν δ᾽ αὐτοὺς 

καὶ οἵ ἀναβαίνοντες, νεότητι μὲν πρῶτον ἀνϑοῦντες 

ἐπιτερπεστάτῃ, τὸ δ᾽ ὕψος ὄντες περίοπτοι καὶ πολὺ 

τῶν ἄλλων ὑπερέχοντες, μηκίστας μὲν καϑειμένοι χαί- 

τας. ἐνδεδυμένοι δὲ χιτῶνας τῆς Τυρίας πορφύρας. 

ψῆγμα δὲ χρυσοῦ χαϑ' ἡμέραν αὐτῶν ἐπέσηϑον ταῖς 

χόμαις, ὡς στίλβειν αὐτῶν τὰς κεφαλὰς τῆς αὐγῆς τοῦ 

χρυσοῦ πρὸς τὸν ἥλιον ἀντανακλωμένης. (180) τού- 

σι 

τῶν περὶ αὐτὸν ὄντων καϑωπλισμένων καὶ τόξα ἐξηρτη-. 

μένων. ἐφ᾽ ἅρματος αὐτὸς ὀχούμενος χαὶ λευκὴν ἠμ- 

φιεσμένος ἐσϑῆτα πρὸς αἰώραν ἔϑος εἶχεν ἐξορμᾶν. 

ἦν δὲ χωρίον τι ἀπὸ δύο σχοίνων Ἱεροσολύμων ὃ 
χαλεῖται μὲν ᾿Ηϑάμ, παραδείσοις δὲ καὶ ναμάτων ἐπιρ- 

ροαῖς ἐπιτερπὲς ἅμα καὶ πλούσιον. εἰς τοῦτο τὰς ἐξ- 

ὅδους αἰωρούμενος ἐποιεῖτο. 

(1815 ϑείᾳ δὲ περὶ πάντα χρώμενος ἐπινοίᾳ ve καὶ 

σπουδῇ. καὶ λίαν ὧν φιλόκαλος, οὐδὲ τῶν ὁδῶν ἠμέ- 

λησεν, ἀλλὰ καὶ τούτων τὰς ἀγούσας εἰς Ἱεροσόλυμα 

βασίλειον οὖσαν λίϑῳ κατέστρωσε μέλανι. πρός τὲ τὸ 

βαστώνην εἶναι τοῖς βαδίζουσιν καὶ πρὸς τὺ δηλοῦν 

8 183 — 3 Reg. X 25; 2 Paral. IX 24. 
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τἀξίωμα τοῦ πλούτου καὶ τῆς ἡγεμονίας. {1885 δια- 

μερίσας δὲ τὰ ἄρματα καὶ διατάξας. ὥστ᾽ ἐν ἕκάστῃ 
πόλει τούτων ἀριϑμὸν ὡρισμένον ὑπάρχειν, αὐτὸς μὲν 

περὶ αὑτὸν ἐτήρησεν ὀλίγα, τὰς δὲ πόλεις ταύτας ἁρμά- 
ὅτῶν προσηγόρευσε. τοῦ δ᾽ ἀργυρίου τοσοῦτον ἐποίησε 

πλῆϑος ἐν Ἱεροσολύμοις Ó βασιλεὺς ὅσον ἦν καὶ τῶν 
λίϑων. καὶ τῶν κεδρίνων ξύλων. οὐ πρότερον ὄντων. 

ὥσπερ καὶ τῶν δένδρων τῶν συκαμίνων, (ὧν) πληϑύει 

τὰ τῆς Ἰουδαίας πεδία. (189) προσέταξε δὲ καὶ τοῖς 

ἐμπόροις Αἰγύπτου κομίξουσιν αὐτῷ πιπράσκειν τὸ μὲν 

ὥρμα σὺν ἵπποις δυσὶν ἑξακοσίων δραχμῶν ἀργυρίου, 
αὐτός τε τοῖς τῆς Συρίας βασιλεῦσιν καὶ τοῖς πέραν 

Εὐφράτου διέπεμπεν αὐτούς. 

«1005 γενόμενος δὲ πάντων βασιλέων ἐνδοξότατος 

τὸ καὶ ϑεοφιλέστατος, καὶ φρονήσει καὶ πλούτῳ διενεγ- 

xiv τῶν πρὸ αὐτοῦ τὴν Ἑβραίων ἀρχὴν ἐσχηκότων. 

οὐκ ἐνέμεινε τούτοις ἄχρι τελευτῆς, ἀλλὰ καταλιπὼν 

τὴν τῶν πατρίων ἐθισμῶν φυλακὴν οὐκ εἰς ὅμοιον οἷς 

προειρήκαμεν αὐτοῦ τέλος κατέστρεψεν. (191) εἰς δὲ 

30 γυναῖχας ἐχμανεὶς καὶ τὴν τῶν ἀφροδισίων ἀκρασίαν, 

οὐ ταῖς ἐπιχωρίοις μόναις ἠρέσκετο, πολλὰς δὲ καὶ ἐκ 
τῶν ἀλλοτρίων ἐϑνῶν γήμας, Σιδωνίας καὶ Τυρίας καὶ 

᾿Δμμανίτιδας καὶ ᾿Ιδουμαίας. παρέβη μὲν τοὺς Μωυ- 

σέος νόμους. ὃς ἀπηγόρευσε συνοικεῖν ταῖς οὐχ ὃμο- 

35 φύλοις. (1025 τοὺς δ᾽ ἐχείνων ἤρξατο ϑρησκεύειν 

ϑεούς, ταῖς γυναιξὶ καὶ τῷ πρὸς αὐτὰς ἔρωτι χαριξό- 

μενος, τοῦτ᾽ αὐτὸ ὑπιδομένου τοῦ νομοϑέτου, καὶ προ- 
εἰπόντος μὴ γαμεῖν τὰς ἀλλοτριοχώρους. ἵνα μὴ τοῖς 

ξένοις ἐπιπλακέντες ἔϑεσι τῶν πατρίων ἀποστῶσι, μηδὲ 

- - 
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robe ἐκείνων σέβωσι ϑεούς, παρέντες τιμᾶν τὸν ἴδιον. 

«193» ἀλλὰ τούτων μὲν ἱκατημέλησεν ὑπενεχϑεὶς εἰς 
ἡδονὴν ἀλόγιστον ὁ Σολομών. ἀγαγόμενος δὲ γυναῖ- 

κας ἀρχόντων καὶ διασήμων ϑυγατέρας ἑπτακοσίας τὸν 
ἀριϑμὸν καὶ παλλακὰς τριακοσίας. πρὸς δὲ ταύταις καὶ 

τὴν τοῦ βασιλέως τῶν “ἰγυπτίων ϑυγατέρα, εὐϑὺς μὲν 

ἐχρατεῖτο πρὸς αὐτῶν ὥστε μιμεῖσϑαι τὰ παρ᾽ ἐκείνων, 

καὶ τῆς εὐνοίας καὶ φιλοστοργίας ἠναγκάζετο παρέχειν 

αὐταῖς δεῖγμα τὸ βιοῦν ὡς αὐταῖς πάτριον qv: {1945 

προβαινούσης δὲ τῆς ἡλικίας καὶ τοῦ λογισμοῦ διὰ τὸν 

χρόνον ἀσϑενοῦντος ἀντέχειν πρὸς τὴν μνήμην τῶν 

ἐπιχωρίων ἐπιτηδευμάτων. ἔτι μᾶλλον τοῦ ἰδίου μὲν 

ϑεοῦ κατωλιγώρησε. τοὺς δὲ τῶν γάμων τῶν ἐπεισ- 

ἄχτων τιμῶν διετέλει. (1905 καὶ πρὸ τούτων δ᾽ ἁμαρ- 

τεῖν αὐτὸν ἔτυχε καὶ σφαλῆναι περὶ τὴν φυλακὴν τῶν 

νομίμων. ὅτε τὰ τῶν χαλκῶν βοῶν ὁμοιώματα κατ- 

εἑσκεύασε τῶν ὑπὸ τῇ ϑαλάττῃ τῷ ἀναϑήματι καὶ τῶν 

λεόντων τῶν περὶ τὸν ϑρόνον τὸν ἴδιον. οὐδὲ γὰρ 

ταῦτα ποιεῖν ὃν ὅσιον εἰργάσατο. {1965 χάλλιστον δ᾽ 

ἔχων καὶ οἰχεῖον παράδειγμα τῆς ἀρετῆς τὸν πατέρα 

x«l τὴν ἐκείνου δόξαν, ἣν αὐτῷ συνέβη καταλιπεῖν διὰ 

τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν εὐσέβειαν. οὐ μιμησάμενος αὐτόν, 

καὶ ταῦτα δὶς αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ χατὰ τοὺς ὕπνους φα- 

νέντος καὶ τὸν πατέρα μιμεῖσϑαι παραινέσαντος, ἀκλεῶς 

ἀπέϑανεν. 
(191) ἧκεν οὖν εὐθὺς ὁ προφήτης ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 

πεμφϑείς, οὔτε λανϑάνειν αὐτὸν ἐπὶ τοῖς παρανομή- 

μασι λέγων οὔτ᾽ ἐπὶ πολὺ χαιρήσειν τοῖς πραττομένοις 

ἀπειλῶν. ἀλλὰ ζῶντος μὲν οὐκ ἀφαιρεϑήσεσϑαι τὴν 

[^] 

20 

βασιλείαν, ἐπεὶ τῷ πατρὶ Ζ,αυίδῃ τὸ ϑεῖον αὐτὸν ὑπ- 80 

8193 — 3 Reg. XI 4. 



OPAOH 211 

ἔσχετο διάδοχον ποιήσειν ἐκείνου, «198» τελευτήσαντος 

δὲ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ταῦτα διαϑήσειν. οὐχ ἅπαντα μὲν 
τὸν λαὺν ἀποστήσας αὐτοῦ. δέκα δὲ φυλὰς παραδοὺς 

αὐτοῦ τῷ δούλῳ. δύο ὃὲ μόνας καταλιπὼν τῷ υἱωνῷ τοῦ 

5 ΖΙαυίδου. δι᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον. ὅτι τὸν ϑεὸν ἠγάπησεν. καὶ 

διὰ τὴν πόλιν Ἱεροσόλυμα, ἐν ἣ ναὸν ἔχειν ἐβουλήϑη. 
(1995 ταῦτ᾽ ἀκούσας Σολομὼν ἤλγησε καὶ σφοδρῶς 

συνεχύϑη. πάντων αὐτῷ σχεδὸν τῶν ἀγαθῶν. ἐφ᾽ oi. 

ξηλωτὸς mv, εἰς μεταβολὴν ἐρχομένων πονηράν. o 

τὸ πολὺς δὲ διῆλθε χρόνος ἀφ᾽ οὗ κατήγγειλεν ὃ προ- 
φήτης αὐτῷ τὰ συμβησόμενα. καὶ πολέμιον ἐπ᾽ αὐτὸν 

εὐθὺς ἤγειρεν ὁ ϑεός. ΄δερον μὲν ὄνομα, τὴν δ᾽ αἰτίαν 

τῆς ἔχϑρας λαβόντα τοιαύτην. 200» παῖς οὗτος ἦν, 
lóovuaios γένος. ἐκ βασιλικῶν σπερμάτων. καταστρε- 

ψαμένου δὲ τὴν Ἰδουμαίαν "Iocfov τοῦ “Ιαυίδου στρα- 

τηγοῦ, καὶ πάντας τοὺς ἐν ἀκμῇ καὶ φέρειν ὅπλα Óv- 

ναμένους διαφϑείραντος μησὶν ἕξ, μόνος οὗτος φυγὼν 

ἧκε mgóg τὸν Φαραῶνα τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα. {2015 

ὃ δὲ φιλοφρόνως αὐτὸν ὑποδεξάμενος oixóv τ᾽ αὐτῷ 
30 δίδωσι καὶ χώραν εἰς διατροφήν. καὶ γενόμενον ἐν 

ἡλικίᾳ λίαν ἠγάπα, ὡς καὶ τῆς αὑτοῦ γυναικὸς αὐτῷ 

δοῦναι πρὸς γάμον τὴν ἀδελφήν. ὄνομα Θαφίνην. ἐξ 

ἧς υἱὸς αὐτῷ γενόμενος τοῖς τοῦ βασιλέως παισὶ συν- 

ἀνετράφη. 209» ἀκούσας οὖν τὸν “Ζ΄αυίδου ϑάνατον 

35 ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὸν Ἰωάβου. προσελϑὼν ἐδεῖτο τοῦ 

Φαραῶνος ἐπιτρέπειν αὐτῷ βαδίζειν εἰς τὴν πατρίδα. 

τοῦ δὲ βασιλέως ἀναχρίνοντος τίνος ἐνδεὴς ὧν ἢ τί 

παϑὼν ἐσπούδακε καταλιπεῖν αὐτόν, ἐνοχλῶν πολλάκις 

καὶ παρακαλῶν τότε μὲν οὐκ ἀφείϑη. (203) κατ᾽ ἐκεῖ- 

δῦ νὸν δὲ τὸν χαιρὸν x«9^ ὃν ἤδη Σολομῶνι τὰ πράγ- 

8198 — 3 Reg. XI 12. 
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ματα κακῶς ἔχειν ἤρχετο διὰ τὰς προειρημένας παρα- 

νομίας καὶ τὴν ὀργὴν τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῦ 9:00, συγχω- 

ρήσαντος Φαραῶνος ὃ "40sgog ἧκεν εἰς τὴν ᾿Ιδουμαίαν. 

χαὶ μὴ δυνηϑεὶς αὐτὴν ἀποστῆσαι τοῦ Σολομῶνος 

(κατείχετο γὰρ φρουραῖς πολλαῖς. καὶ οὐκ ἦν ἐλεύϑε- 

Qoo δι᾿ αὐτὰς οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀδείας ὃ νεωτερισμός) ἄρας 

ἐκεῖθεν εἰς τὴν Συρίαν ἀφίκετο. (2045 συμβαλὼν δ᾽ 

ἐκεῖ τινὶ ἹΡχαξάρῳ μὲν τοὔνομα, τὸν δὲ τῆς Σωφηνῆς 
ἀποδεδρακότι βασιλέα ᾿“δράζξαρον δεσπότην ὄντα. καὶ 

λῃστεύοντι τὴν χώραν, εἰς φιλίαν αὐτῷ συνάψας ἔχων 

τι περὶ αὑτὸν στῖφος λῃστρικὸν ἀναβαίνει. καὶ κατα- 

σχὼν τὴν ἐκεῖ Συρίαν βασιλεὺς αὐτῆς ἀποδείκνυται. 

xci κατατρέχων τὴν τῶν ᾿Ισραηλιτῶν γῆν ἐποίει κακῶς 

καὶ διήρπαζε Σολομῶνος ἔτι ζῶντος. 

x«i ταῦτα μὲν ἐκ τοῦ ᾿ἡδέρου συνέβαινε πάσχειν 

τοὺς Ἑβραίους" «905» ἐπιτίϑεται δὲ Σολομῶνι καὶ τῶν 
ὁμοφύλων τις ἱΙεροβόαμος, υἱὸς Ναβαταίου, κατὰ προ- 

φητείαν πάλαι γενομένην αὐτῷ τοῖς πράγμασιν ἐπελ- 

σι 

m [zi 

πίσας. παῖδα γὰρ αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς κχαταλει- 

φϑέντα καὶ ὑπὸ τῇ μητρὶ παιδευόμενον ὡς εἶδε γεν- 
ναῖον καὶ τολμηρὸν Σολομὼν ὄντα τὰ φρόνημα, τῆς 

τῶν τειχῶν οἰκοδομίας ἐπιμελητὴν κατέστησεν. ὅτε τοῖς 

Ἱεροσολύμοις τὸν κύκλον περιέβαλεν. 206» οὕτω δὲ 

τῶν ἔργων προυνόησεν ὥσϑ'᾽ ὁ βασιλεὺς αὐτὸν ἀπ- 

ἐδέξατο καὶ γέρας αὐτῷ στρατηγίαν ἐπὶ τῆς Ἰωσήπου 

φυλῆς ἔδωκεν. ἀπερχομένῳ δὲ τῷ ἹἹεροβοάμῳ κατ᾽ 

ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων συνήντησε προ 

φήτης. ἐκ πόλεως μὲν Σιλώ. ᾿Αχίας δ᾽ ὄνομα, καὶ προσ- 

αγορεύσας αὐτὸν ἀπήγαγεν ἐκ τῆς ὁδοῦ μικρὸν ἀπο- 

νεύσας sig τι χωρίον, εἰς ὃ μὴ παρῆν "μηδὲ εἷς ἄλλος" 

8 508 — 3 Reg. XI 22. 
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(301) σχίσας δ᾽ εἰς δώδεκα φάρση τὸ ἱμάτιον ὕπερ 
ἦν αὐτὸς περιβεβλημένος, ἐκέλευσε vov ἹΙεροβόαμον λα- 

βεῖν τὰ δέκα, προσειπὼν ὅτι ταῦτα ὃ ϑεὸς βούλεται, 

καὶ σχίσας τὴν Σολομῶνος ἀρχὴν τῷ παιδὶ μὲν τῷ 
5 τούτου, διὰ τὴν πρὸς “ΖΙαυίδην γεγενημένην ὁμολογίαν 

αὐτῷ. μίαν φυλὴν καὶ τὴν ἑξῆς αὐτῆς δίδωσι, “σοὶ δὲ 

τὰς δέκα, Σολομῶνος εἰς αὐτὸν ἐξαμαρτόντος καὶ ταῖς 

γυναιξὶ καὶ τοῖς ἐκείνων ϑεοῖς αὑτὸν ἐχδεδωκότος. 

«2085 εἰδὼς οὖν τὴν αἰτίαν δι’ ἣν μετατίϑησι τὴν 

τὸ αὑτοῦ γνώμην ἀπὸ Σολομῶνος ὃ ϑεός, δίκαιος εἶναι 

πειρῶ καὶ φύλαττε τὰ νόμιμα. προχειμένου GOL τῆς 
εὐσεβείας καὶ τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν τιμῆς ἄϑλου μεγίστου 

τῶν ἁπάντων, γενήσεσϑαι τηλικοῦτον ἡλίκον οἶσϑα 

“Ιαυίδην γενόμενον." 
1: «200» ἐπαρϑεὶς οὖν τοῖς τοῦ προφήτου λόγοις Ó 

Ἱεροβόαμος, φύσει ϑερμὸς ὧν νεανίας καὶ μεγάλων ἐπι- 

ϑυμητὴς πραγμάτων. οὐκ ἠρέμει. γενόμενος δ᾽ ἐν τῇ 

στρατηγίᾳ καὶ μεμνημένος τῶν ὑπὸ "Ayí« δεδηλωμένων"» 
ἀναπείϑειν ἐπεχείρει τὸν λαὺν ἀφίστασϑαι Σολομῶνος 

30 χαὶ κινεῖν καὶ περιάγειν εἰς αὐτὸν τὴν ἡγεμονίαν. 

(2105 μαϑὼν δὲ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιβολὴν 

ὃ Σολομὼν ἐζήτει συλλαβὼν αὐτὸν ἀνελεῖν. φϑάσας 

δὲ τοῦτο γνῶναι ἹἹεροβόαμος πρὸς Σούσακον φεύγει 
τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα, καὶ μέχρι τῆς Σολομῶνος τε- 

35 λευτῆς ἐχεῖ μείνας τό τε μηδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ παϑεῖν ἐκέρ- 
δησε καὶ τὸ τῇ βασιλείᾳ φυλαχϑῆναι. (211) ἀποϑνή- 

ὄκει δ᾽ ὁ Σολομὼν ἤδη γηραιὸς Qv, βασιλεύσας μὲν 

ὀγδοήκοντ᾽ ἔτη ζήσας δ᾽ ἐνενήκοντα τέτταρα, ϑάπτεται 

δ᾽ ἐν Ἱεροσολύμοις, ἅπαντας ὑπερβαλὼν εὐδαιμονίᾳ τὲ 

80 xal πλούτῳ καὶ φρονήσει τοὺς βασιλεύσαντας. εἰ μὴ 

8307 — 3 Reg. XI 30. 
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ὅσα γε πρὸς τὸ γῆρας ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀπατηϑεὶς 

παρηνόμησε" περὶ ὧν καὶ τῶν δι᾽ αὐτὰς κακῶν συμ- 

πεσόντων Ἑβραίοις εἰς καιρὸν ἕτερον ἔδοξέ μοι δια- 
σαφῆσαι. 

8 4212» μετὰ δὲ τὴν τοῦ Σολομῶνος τελευτὴν δια- 5 

δεξαμένου τοῦ παιδὸς αὐτοῦ τὴν βασιλείαν ἹΡοβοάμου, 

0g ἐκ γυναικὸς ᾿Δμμανίτιδος ὑπῆρχεν αὐτῷ γεγονώς, 

Νοομᾶς τοὔνομα, πέμψαντες εὐθὺς εἰς τὴν Αἴγυπτον 

of τῶν ὄχλων ἄρχοντες ἐκάλουν τὸν Ἱεροβόαμον. ἀφι- 

xouévov ὃὲ πρὸς αὐτοὺς εἰς Σίκιμα πόλιν καὶ Ῥοβόα- 10 

μὸς εἰς αὐτὴν παραγίνεται" ἐδέδοχτο γὰρ αὐτὸν ἐκεῖσε 

συνελϑοῦσι τοῖς ᾿Ισραηλίταις ἀποδεῖξαι βασιλέα. (215) 

προσελθόντες οὖν οἵ τ᾽ ἄρχοντες αὐτῷ τοῦ λαοῦ καὶ 

ἹἹεροβόαμος παρεκάλουν λέγοντες ἀνεῖναί τι τῆς δου- 

λείας αὐτοῖς καὶ γενέσϑαι youovóregov τοῦ πατρόξ᾽ 15 

βαρὺν γὰρ ὑπ᾽ ἐκείνῳ ξυγὸν αὐτοὺς ὑπενεγκεῖν, εὐνού- 
στέροι δ᾽ ἔσεσϑαι πρὸς αὐτὸν καὶ ἀγαπήσειν τὴν δου- 

λείαν διὰ τὴν ἐπιείκειαν ἢ διὰ τὸν φόβον. (2145 ὃ δὲ 

μετὰ τρεῖς ἡμέρας εἰπὼν αὐτοῖς ἀποχρινεῖσϑαι περὶ ὧν. 

ἀξιοῦσιν, ὕποπτος μὲν εὐθὺς γίνεται, μὴ παραχρῆμα 30 

ἐπινεύσας αὐτοῖς τὰ πρὸς ἡδονήν" πρόχειρον γὰρ ἠξίουν 

εἶναι τὸ χρηστὸν καὶ φιλάνϑρωπον, καὶ ταῦτ᾽ ἐν νέῳ" 

ἐδόκει δ᾽ ὅμως καὶ τὸ βουλεύσασϑαι τοῦ μὴ παραυτίκα 

ἀπειπεῖν ἀγαϑῆς ἐλπίδος ἔχεσϑαι. . 

2 (2155 συγκαλέσας δὲ τοὺς πατρῴους φίλους, ἐσκο- 95|- 

πεῖτο μετ᾽ αὐτῶν ποταπὴν δεῖ ποιήσασϑαι τὴν ἀπό- 

χρισιν πρὺς τὸ πλῆϑος. oU δ᾽, ἅπερ εἰκὸς τοὺς εὔνους 

καὶ φύσιν ὄχλων εἰδότας, παρήνουν αὐτῷ φιλοφρόνως | 

ὁμιλῆσαι τῷ λαῷ καὶ δημοτικώτερον ἢ κατὰ βασιλείας —|- 

ὄγκον" χειρώσεσϑαι γὰρ οὕτως εἰς εὔνοιαν αὐτόν, φύσει 30 
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τῶν ὑπηκόων ἀγαπώντων τὺ προσηνὲς καὶ παρὰ μικρὺν 

ἰσότιμον τῶν βασιλέων. (2165 0 δ᾽ ἀγαϑὴν οὕτω καὶ 

συμφέρουσαν ἴσως μὲν πρὺς τὸ πᾶν. εἰ δὲ μή. πρός 
γὲ τὸν τότε καιρὸν ὅτ᾽ ἔδει γενέσϑαι βασιλέα, γνώμην 

5 ἀπεστράφη. τοῦ ϑεοῦ ποιήσαντος, οἶμαι, κατακριϑῆναι 
τὸ συμφέρον ὑπ᾽ αὐτοῦ. καλέσας δὲ τὰ μειράκια τὰ 

συντεϑραμμένα καὶ τὴν τῶν πρεσβυτέρων αὐτοῖς συμ- 

βουλίαν εἰπών. τί δοκεῖ ποιεῖν αὐτοῖς ἐκέλευσε λέγειν. 

(211) τὰ δέ (οὔτε γὰρ ἡ νεύτης οὔϑ᾽ ὁ ϑεὸς ἐφίει 

τὸ νοεῖν τὼ χρείττω) παρήνεσαν ἀποχρίνεσθϑαι τῷ λαῷ τὸν 

βραχύτατον αὐτοῦ δάκτυλον τῆς τοῦ πατρὸς ὀσφύος 

εἶναι παχύτερον. καὶ εἰ σκληροῦ λίαν ἐπειράϑησαν ἐκεί- 

vov, πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ λήψεσθαι πεῖραν δυσκόλου, 

“καὶ εἰ μάστιξιν αὐτοὺς ἐκεῖνος ἐνουθέτει. σχορπίοις 

15 τοῦτο ποιήσειν αὐτὸν προσδοκᾶν, (218) τούτοις πει- 

σϑεὶς ὃ βασιλεύς, καὶ δόξας προσήκειν τῷ τῆς ἀρχῆς 
ἀξιώματι τὴν ἀπόκρισιν. ὡς συνῆλϑεν ἀκουσόμενον τὸ 

πλῆϑος τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν. μετεώρου τοῦ λαοῦ παν- 

τὺς ὄντος καί τι λέγοντος ἀκοῦσαι τοῦ βασιλέως ἐσπου- 

30 δαχότος. οἰομένου δέ τι καὶ φιλάνϑρωπον. τὴν τῶν 

μειρακίων αὐτοῖς συμβουλίαν. παρεὶς τὴν τῶν φίλων, 

ἀπὲχρίνατο. ταῦτα δ᾽ ἐπράττετο κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ 
βούλησιν, ἵνα λάβη τέλος ἃ προυφήτευσεν "Ayíag. 

(2195 πληγέντες δ᾽ ὑπὸ τῶν λόγων ὡς ὑπὸ σιδή- 

35 gov χαὶ ἀλγήσαντες ὡς ἐπὶ πείρᾳ τοῖς εἰρημένοις ἠγα- 

νάκτησαν. καὶ μέγα πάντες ἐκβοήσαντες οὐκέτ᾽ οὐδὲν 

αὐτοῖς εἶναι συγγενὲς πρὺς “Ζαυίδην καὶ τοὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ 

μετ᾽ ἐκείνην ἔφασαν τὴν ἡμέραν" παραχωρεῖν δ᾽ αὐτῷ 

μόνον τὸν ναόν. ὃν ὃ πατὴρ αὐτοῦ χατεσχεύασεν. ci- 

30 πύντες. καταλείψειν ἠπείλησαν. 220) οὕτω δ᾽ ἔσχον 
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210 ἈΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΣ 

πικρῶς καὶ τὴν ὀργὴν ἐτήρησαν ὡς πέμψαντος αὐτοῦ 
τὸν ἐπὶ τῶν φόρων ᾿Αδώραμον, ἵνα καταπραύνῃ καὶ 

συγγνόντας τοῖς εἰρημένοις, εἴ τι προπετὲς ὑπὸ νεότη- 

τος καὶ δύσκολον ἦν ἐν αὐτοῖς, ποιήσῃ μαλακωτέρους, 

οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλὰ βάλλοντες αὐτὸν λίϑοις ἀπέκτει- 5 

v«v. (221) τοῦτ᾽ ἰδὼν ἹῬῬοβόαμος. καὶ νομίσας αὑτὸν 
βεβλῆσϑαι τοῖς λίϑοις οἷς τὸν ὑπηρέτην ἀπέκτεινεν 

αὐτοῦ τὸ πλῆϑος, δείσας μὴ καὶ ἔργῳ πάϑῃ τὸ δεινόν, 

ἐπιβὰς εὐθὺς ἐφ᾽ ἅρματος ἔφυγεν εἰς Ιεροσόλυμα. καὶ 

ἡ μὲν Ἰούδα φυλὴ καὶ ἡ Βενιαμῖτις χειροτονοῦσιν 

αὐτὸν βασιλέα. τὸ δ᾽ ἄλλο πλῆϑος ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς 

ἡμέρας τῶν ΖΙαυίδου παίδων ἀποστὰν τὸν ᾿Ιεροβόαμον 

ἀπέδειξε τῶν πραγμάτων κύριον. {2225 Ῥοβόαμος δ᾽ 

ὃ Σολομῶνος παῖς, ἐχκλησίαν ποιήσας τῶν δύο φυλῶν 

ἃς εἶχεν ὑπηκόους. οἷός τ᾽ ἦν λαβὼν ὀκτωκαίδεκα παρ᾽ Y 

αὐτῶν στρατοῦ μυριάδας ἐπιλέκτους ἐξελϑεῖν ἐπὶ τὸν 

Ἱεροβόαμον καὶ τὸν λαόν. ὕπως πολεμήσας ἀναγκάσῃ 

δουλεύειν αὑτῷ. (225) κωλυϑεὶς δ᾽ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ διὰ 
τοῦ προφήτου ποιήσασϑαι τὴν στρατείαν (οὐ γὰρ εἶναι 

δίκαιον τοὺς ὁμοφύλους πολεμεῖν οὗτος ἔλεγε, καὶ ταῦτα 3 

χατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ προαίρεσιν τῆς τοῦ πλήϑους ἀπο- 

στάσεως γεγενημένης) οὐκ ἐπεξῆλϑε. 

{2245 διηγήσομαι δὲ πρῶτον ὅσα Ἱεροβόαμος ὁ τῶν 

Ἰσραηλιτῶν βασιλεὺς ἔπραξεν, εἶτα δὲ τούτων ἐχόμενα 
τὰ ὑπὸ Ῥοβοάμου τοῦ τῶν δύο φυλῶν βασιλέως γεγε- 3 

νημένα δηλώσομεν" φυλαχϑείη γὰρ ἂν οὕτως ἄχρι παν- 

τὺς τῆς ἱστορίας τὸ εὔτακτον. 

(220) ὃ τοίνυν 'Isgofócuog οἰκοδομήσας βασίλειον 

ἐν Σικίμῃ πόλει. ἐν ταύτῃ τὴν δίαιταν sys" κατ- 

εσκεύασε δὲ καὶ ἐν Φανουὴλ πόλει λεγομένῃ. μετ᾽ οὐ 3 
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πολὺ δὲ τῆς σκηνοπηγίας ἑορτῆς ἐνίστασϑαι μελλού- 

σης, λογισάμενος ὡς ἐὰν ἐπιτρέψῃ τῷ πλήϑει προσκυ- 

νῆσαι τὸν ϑεὸν εἰς Ἱεροσόλυμα πορευϑέντι καὶ ἐκεῖ 

τὴν ἑορτὴν διαγαγεῖν, μετανοῆσαν ἴσως καὶ δελεασϑὲν 
ὑπὸ τοῦ ναοῦ καὶ τῆς ϑρησκείας τῆς ἐν αὐτῷ τοῦ 

ϑεοῦ καταλείψει μὲν αὐτὸν προσχωρήσει δὲ τῷ πρώτῳ 

βασιλεῖ, καὶ κινδυνεύσει τούτου γενομένου τὴν ψυχὴν 

ἀποβαλεῖν. ἐπιτεχνᾶταί τι τοιοῦτον. (2230) δύο ποιήσας 

δαμάλεις χρυσᾶς καὶ οἰκοδομήσας ναΐσκους τοσούτους. 

τὸ ἕνα μὲν ἐν Βεϑήλῃ πόλει τὸν ἕτερον δ᾽ ἐν Ζ΄άνῃ (ij 

δ᾽ ἔστι πρὺς ταῖς πηγαῖς τοῦ μικροῦ Ἰορδάνου), τίϑησι 
τὰς δαμάλεις ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἐν ταῖς προειρημέναις 

πόλεσι ναΐσκων" καὶ συγχαλέσας τὰς δέκα φυλὰς ὧν 

αὐτὸς ἦρχεν. ἐδημηγόρησε τούτους ποιησάμενος τοὺς 

λόγους. (221) ᾿ἄνδρες ὁμόφυλοι. γινώσκειν ὑμᾶς vo- 

μίξω τοῦτο, ὅτι πᾶς τόπος ἔχει τὸν ϑεόν. καὶ οὐκ ἔστιν 

fv ἀποδεδειγμένον χωρίον ἐν ᾧ πάρεστιν. ἀλλὰ παν- 

ταχοῦ τ᾽ ἀκούει καὶ τοὺς ϑρησκεύοντας ἐφορᾷ. ὅϑεν 
οὔ μοι δοκεῖ νῦν ἐπείγειν ὑμᾶς εἰς Ιεροσόλυμα πορευ- 

0 ϑέντας εἰς τὴν τῶν ἐχϑρῶν πόλιν μακρὰν οὕτως ὁδὸν 

προσχυνεῖν. (2285 ἄνθρωπος γὰρ κατεσκεύακε τὸν 

ναόν" πεποίηκα δὲ κἀγὼ δύο χρυσᾶς δαμάλεις ἐπωνύ- 

μους τῷ ϑεῷ. καὶ τὴν μὲν ἐν Βεϑήλῃ πόλει καϑιέρωσα 
τὴν δ᾽ ἐν Ζάνῃ. ὕπως ὑμῶν οἱ τούτων ἔγγιστα τῶν 

35 πόλεων κατῳκημένοι προσκυνήσωσιν εἰς αὐτὸς ἀπερχό- 

μένοι τὸν ϑεόν. ἀποδείξω δέ τινας ὑμῖν καὶ ἱερεῖς ἐξ 

ὑμῶν καὶ “ευίτας. ἵνα μὴ χρείαν ἔχητε τῆς “ευίτιδος 

φυλῆς καὶ τῶν ᾿Παρῶνος υἱῶν. ἀλλ᾽ ὃ βουλόμενος ὑμῶν 

ἱερεὺς εἶναι προσενεγκάτω μόσχον τῷ ϑεῷ καὶ κριόν. 

80 ὃ χαὶ τὸν πρῶτον ἵερέα φασὶν ᾿Δαρῶνα πεποιηκέναι." 
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(2295 ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐξηπάτησε vov λαὺν καὶ τῆς πα- 

τρίου ϑρησκείας ἀποστάντας ἐποίησε παραβῆναι τοὺς 

νόμους. ἀρχὴ κακῶν ἐγένετο τοῦτο τοῖς Ἑβραίοις καὶ 

τοῦ πολέμῳ χρατηϑέντας ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων αἰχμα- 
λωσίᾳ περιπεσεῖν. 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν κατὰ χώραν δηλώσομεν" (230) ἐν- 

στάσης δὲ τῆς ἑορτῆς ἑβδόμῳ μηνί, βουλόμενος καὶ 
αὐτὸς ἐν Βεϑήλῃ ταύτην ἀγαγεῖν ὥσπερ ἑξώρταξον καὶ 

αἱ δύο φυλαὶ ἐν Ἱεροσολύμοις, οἰκοδομεῖ μὲν ϑυσίια- 

στήριον πρὸ τῆς δαμάλεως. γενόμενος δ᾽ αὐτὸς ἀρχιε- 

ρεὺς ἐπὶ τὸν βωμὸν ἀναβαίνει σὺν τοῖς ἰδίοις ἱερεῦσι. 

(291) μέλλοντος δ᾽ ἐπιφέρειν τὰς ϑυσίας καὶ τὰς ὃλο- 

καυτώσεις ἐν ὄψει τοῦ λαοῦ παντός, παραγίνεται πρὸς 

αὐτὸν ἐξ ᾿Ιεροσολύμων προφήτης. ᾿Ιαδὼν ὄνομα. τοῦ 

ϑεοῦ πέμψαντος, ὃς σταϑεὶς ἐν μέσῳ τῷ πλήϑει τοῦ 

βασιλέως ἀκούοντος εἶπε τάδε, πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον 

ποιούμενος τοὺς λόγους. (292) “ὁ ϑεὸς ἔσεσθαί τινα 

προλέγει ἐκ τοῦ “Ιαυίδου γένος, ᾿Ιωσίαν ὄνομα, ὃς ἐπὶ 

σοῦ ϑύσει τοὺς ψευδιερεῖς τοὺς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν και- 

ρον γενησομένους, καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν λαοπλάνων τούτων 

καὶ ἀπατεώνων καὶ ἀσεβῶν ἐπὶ σοῦ καύσει. ἵνα μέν- 

τοι γε πιστεύσωσιν οὗτοι τοῦϑ'᾽ οὕτως ἕξειν, σημεῖον 

αὐτοῖς προερῶ γενησόμενον" ῥαγήσεται τὸ ϑυσιαστή- 

ϑιον παραχρῆμα, καὶ πᾶσα ἡ ἐπ᾽ αὐτοῦ πιμελὴ τῶν 

ἱερείων ἐπὶ γῆν χυϑήσεται.. (290) ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ 

προφήτου παροξυνϑεὶς ὁ ἹΙεροβόαμος ἐξέτεινε τὴν χεῖρα, 

κελεύων συλλαβεῖν αὐτόν. ἐχτεταμένη δ᾽ ἡ χεὶρ εὐθὺς 

παρείϑη. καὶ οὐκέτ᾽ ἴσχυεν αὐτὴν πρὺς αὑτὸν ἀναγα- 

γεῖν, ἀλλὰ νεναρκηκυῖαν καὶ νεκρὰν εἶχεν ἀπηρτημένην. 

ἐρράγη δὲ καὶ τὸ ϑυσιαστήριον, καὶ κατηνέχϑη πάντα 

8.280 — 3 Reg. XII 82. 
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τὰ ἐπ’ αὐτοῦ, καϑὼς προεῖπεν ὃ προφήτης. (3234) 

μαϑὼν δ᾽ ἀληϑῆ τὸν ἄνϑρωπον καὶ ϑείαν ἔχοντα πρό- 

γνῶσιν, παρεκάλεσεν αὐτὸν δεηϑῆναι τοῦ ϑεοῦ ἀνα- 

ξωπυρῆσαι τὴν δεξιὰν αὐτῷ. καὶ ὃ μὲν ἱκέτευσε τὸν 

5 ϑεὸν τοῦτ᾽ αὐτῷ παρασχεῖν. ὃ δὲ τῆς χειρὸς τὸ κατὰ 

φύσιν ἀπολαβούσης χαίρων ἐπ᾽ αὐτῇ τὸν προφήτην 

παρεκάλει δειπνῆσαι παρ᾽ αὐτῷ. (2305 Ἰαδὼν δ᾽ 

ἔφησεν οὐχ ὑπομένειν εἰσελϑεῖν πρὸς αὐτόν, οὐδὲ γεύ- 

σεσϑαι ἄρτου καὶ ὕδατος ἐν ταύτῃ τῇ πόλει τοῦτο γὰρ 

10 αὐτῷ τὺν ϑεὸν ἀπειρηκέναι, καὶ τὴν ὁδὸν ἣν ἦλϑεν, 

ὕπως μὴ δι᾽ αὐτῆς ποιήσηται τὴν ὑποστροφὴν ἀλλὰ 

δι’ ἄλλης, ἔφασκε. τοῦτον μὲν οὖν ἐθαύμαξεν ὃ βασι- 

λεὺς τῆς ἐγκρατείας, αὐτὸς δ᾽ ἦν ἐν φόβῳ, μεταβολὴν 

αὑτοῦ τῶν πραγμάτων ἐκ τῶν προειρημένων οὐκ ἀγα- 

15 Qv ὑπονοῶν. 

(2305 ἦν δέ τις ἐν τῇ πόλει πονηρὺς πρεσβύτης 

ψευδοπροφήτης. ὃν εἶχεν ἐν τιμῇ εροβόαμος, ἀπατώ- 

μενος ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰ πρὺς ἡδονὴν λέγοντος. οὗτος τότε 

μὲν κλινήρης 5v διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ γήρως ἀσϑένειαν, 

90 τῶν δὲ παίδων αὐτῷ δηλωσάντων τὰ περὶ τοῦ παρόν- 
vog ἐξ Ἱεροσολύμων προφήτου xcl τῶν σημείων τῶν 

γενομένων, {2515 καὶ ὡς παρεϑεῖσαν αὐτῷ τὴν δεξιὰν 

Ἱεροβόαμος εὐξαμένου πάλιν ἐκείνου ξῶσαν ἀπολάβοι, 

δείσας μὴ παρευδοκιμήσειεν αὐτὸν ὃ ξένος παρὰ τῷ 
4 

35 βασιλεῖ καὶ πλείονος ἀπολαύοι τιμῆς. προσέταξε τοῖς 
παισὶν εὐθὺς ἐπιστρώσασι τὸν ὄνον ἕτοιμον πρὸς ἔξο- 

δὸν αὐτῷ παρασκευάσαι. {2385 τῶν δὲ σπευσάντων ὃ 

προσετάγησαν, ἐπιβὰς ἐδίωξε τὸν προφήτην, καὶ κατα- 

λαβὼν ἀναπαυόμενον ὑπὺ δένδρῳ δασεῖ καὶ σκιὰν ἔχοντι 

80 δρυὸς εὐμεγέϑους ἠσπάσατο πρῶτον, εἶτ᾽ ἐμέμφετο μὴ 

8 284 — 3 Reg. XIII 6. 
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παρ᾽ αὐτὸν εἰσελϑόντα καὶ ξενίων μεταλαβόντα. (2395 
τοῦ δὲ φήσαντος χεκωλῦσϑαι πρὸς τοῦ ϑεοῦ γεύσασθαι 

παρά τινι τῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει, “ἀλλ᾽ οὐχὶ παρ᾽ ἐμοί᾽ 

εἶπε πάντως ἀπηγόρευκέ σοι τὸ ϑεῖον παραϑέσϑαι τρά- 

πεζαν. προφήτης γάρ εἰμι κἀγὼ καὶ τῆς αὐτῆς GOL 

κοινωνὸς πρὸς αὐτὸν ϑρησκείας. x«l πάρειμι νῦν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ πεμφϑεὶς ὅπως ἀγάγω σε πρὺς ἐμαυτὸν ἑστιασό- 

μενον. 240» ὃ δὲ ψευσαμένῳ πεισϑεὶς ἀνέστρεψεν. 
ἀριστώντων δ᾽ ἔτι καὶ φιλοφρονουμένων ὁ ϑεὸς ἐπι- 
φαίνεται τῷ ᾿Ιαδῶνι. καὶ παραβάντα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 

τιμωρίαν ὑφέξειν ἔλεγε. καὶ ποταπὴν ἐδήλου: λέοντα 

γὰρ αὐτῷ χατὰ τὴν ὁδὸν ἀπερχομένῳ συμβαλεῖν ἔφρα- 

ξεν. ὑφ᾽ οὗ διαφϑαρήσεσϑαι καὶ τῆς ἐν τοῖς πατρῴοις 

μνήμασι ταφῆς ἀμοιρήσειν. «241» ταῦτα δ᾽ ἐγίνετο, 

οἶμαι, κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν, ὕπως μὴ προσέχοι 

τοῖς τοῦ Ἰαδῶνος λόγοις ᾿Ιεροβόαμος, ἐληλεγμένῳ ψεύ- 

δει. πορευομένῳ τοίνυν τῷ ᾿Ιαδῶνι πάλιν εἰς "Tegocó- 
λυμα συμβάλλει λέων, καὶ κατασπάσας αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 

χτήνους ἀπέκτεινε. καὶ τὸν μὲν ὄνον οὐδὲν ὅλως ἔβλαψε, 

παρακαϑεζόμενος δ᾽ ἐφύλαττε κἀκεῖνον καὶ τὸ τοῦ προ- 

φήτου σῶμα. μέχρι τινὲς τῶν ὁδοιπόρων ἰδόντες ἀπήγ- 
γειλαν ἐλϑόντες εἰς τὴν πόλιν τῷ ψευδοπροφήτῃ. (242) 

ὃ δὲ τοὺς υἱοὺς πέμψας ἐκόμισεν εἰς τὴν πόλιν τὸ 

σῶμα καὶ πολυτελοῦς κηδείας ἠξίωσεν. ἐντειλάμενος 

τοῖς παισὶ x«l αὐτὸν ἀποθανόντα σὺν ἐχείνω ϑάψαι., 

λέγων ἀληϑῆ μὲν εἶναι πάνϑ'᾽ ὅσα προυφήτευσε κατὰ τῆς 

πόλεως ἐχείνης καὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου καὶ τῶν ἱερέων 

καὶ τῶν ψευδοπροφητῶν. ὑβρισϑήσεσθαι δ᾽ αὐτὸς μετὰ 

τὴν τελευτὴν οὐδὲν σὺν ἐχείνῳ ταφείς. τῶν ὀστῶν οὐ 

γνωρισϑησομένων. (213) κηδεύσας οὖν τὸν προφήτην 

8239 — 3 Reg. XIII 16. 
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x«l ταῦτα ἐντειλάμενος τοῖς υἱοῖς, πονηρὺς ὧν καὶ 

ἀσεβὴς πρόσεισι τῷ ᾿Ιεροβοάμῳ καί τί δή ποτ᾽ ἐταρά- 

χϑης᾽ εἶπεν “ὑπὸ τῶν τοῦ ἀνοήτου λόγων; ὡς δὲ καὶ 

τὰ περὶ τὸ ϑυσιαστήριον αὐτῷ καὶ τὴν αὑτοῦ χεῖρα 

6 διηγήσαϑ᾽ ὃ βασιλεύς. ϑεῖον ἀληϑῶς καὶ προφήτην 

ἄριστον ἀποκαλῶν, ἤρξατο ταύτην αὐτοῦ τὴν δόξαν 

ἀναλύειν κακουργῶν καὶ πιϑανοῖς περὶ τῶν γεγενη- 
μένων χρώμενος λόγοις βλάπτειν αὐτῶν τὴν ἀλήϑειαν. 

(2445 ἐπεχείρει γὰρ πείϑειν αὐτὸν ὡς ὑπὸ κόπου μὲν 

τὸ ἣ χεὶρ αὐτῷ ναρκήσειε. βαστάζουσα τὰς ϑυσίας, εἶτ᾽ 
ἀνεϑεῖσα πάλιν εἰς τὴν αὑτῆς ἐπανέλϑοι φύσιν, τὸ δὲ 

ϑυσιαστήριον ὃν καινὺν καὶ δεξάμενον ϑυσίας πολλὰς 

καὶ μεγάλας δαγείη καὶ πέσοι διὰ βάρος τῶν ἐπενη- 

νεγμένων. ἐδήλου δ᾽ αὐτῷ καὶ τὸν ϑάνατον τοῦ τὰ 

15 σημεῖα ταῦτα προειρηκότος. ὡς ὑπὸ λέοντος ἀπώλετο" 

οὕτως οὐδὲ ἕν οὔτ᾽ εἶχεν οὔτ᾽ ἐφϑέγξατο προφήτου. 

(2455 ταῦτ᾽ εἰπὼν πείϑει τὸν βασιλέα. καὶ τὴν διά- 

voi«v αὐτοῦ τελέως ἀποστρέψας ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ τῶν 

δικαίων καὶ ὁσίων ἔργων ἐπὶ τὰς ἀσεβεῖς πράξεις 

30 παρώρμησεν. οὕτω δ᾽ ἐξύβρισεν εἰς τὸ ϑεῖον καὶ παρ- 

ηνόμησεν ὡς οὐδὲν ἄλλο καϑ' ἡμέραν ξητεῖν ἢ τί και- 

νὸν καὶ μιαρώτερον τῶν ἤδη τετολμημένων ἐργάσηται. 

καὶ τὰ μὲν περὶ Ἱεροβοάμου ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐν 

τούτοις ἡμῖν δεδηλώσϑω: {240 ὃ 0i Σολομῶνος υἱὸς 

5 Ῥοβόαμος, ὃ τῶν δύο φυλῶν βασιλεύς, ὡς προειρή- 

καμεν, ὠχοδόμησε πόλεις ὀχυράς rs καὶ μεγάλας Βηϑ- 

λεὲμ καὶ Ἤταμξ καὶ Θεκωὲ καὶ Βηϑσοὺρ καὶ Σωχὼ 

xul Ὀδολλὰμ καὶ Ἰπὰν καὶ Μάρισσαν καὶ Ζιφὰ καὶ 
᾿Αδωραὶμ καὶ Δαχὶς καὶ ᾿Δξηκὰ καὶ Σαραὶμ καὶ HAou 

80 χαὶ Χεβρῶνα. {341 ταύτας μὲν ἐν τῇ Ἰούδα κλη- 

$ 243 — 3 Reg. XIII 80. $246 — 2 Paral. XI 5. 
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ρουχίᾳ πρώτας ὠκοδόμησε. κατεσκεύασε δὲ καὶ ἄλλας 

μεγάλας ἐν τῇ Βενιαμίτιδι κληρουχίᾳ. καὶ τειχίσας 

φρουράς τὲ κατέστησεν ἐν ἁπάσαις καὶ ἡγεμόνας, σῖτόν 

τὲ πολὺν xcl οἶνον καὶ ἔλαιον τά τ᾽ ἄλλα πρὸς δια- 

τροφὴν ἐν ἑχάστῃ τῶν πόλεων δαψιλῶς ἀπέϑετο, πρὸς 5 

ὃὲ τούτοις ϑυρεοὺς x«l σειρομάστας εἰς πολλὰς μυ- 

ριάδας. {2485 συνῆλθον δ᾽ of παρὰ πᾶσι τοῖς ᾿Ισραη- 

λίταις ἱερεῖς πρὸς αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ Λευῖται, 

καὶ εἴ τινες ἄλλοι τοῦ πλήϑους ἦσαν ἀγαϑοὶ καὶ δί- 

κχαιοι, καταλιπόντες αὑτῶν τὰς πόλεις, ἵνα ϑρησκεύσω- 

σιν ἐν Ἱεροσολύμοις τὸν ϑεόν: οὐ γὰρ ἡδέως εἶχον 

προσκυνεῖν ἀναγκαζόμενοι τὰς δαμάλεις. ἃς ἹΙεροβόαμος 

κατεσχεύασε. καὶ ηὔξησαν τὴν "Pofocuov βασιλείαν 

ἐπ᾽ ἔτη τρία. (2495 γήμας δὲ συγγενῆ τινὰ καὶ τρεῖς 

ποιησάμενος ἐξ αὐτῆς παῖδας. ἤγετο ὕστερον καὶ τὴν 15 

ἐκ τῆς ᾿4“βεσαλώμου ϑυγατρὸς Θαμάρης. Μαχάνην 

ὄνομα. καὶ αὐτὴν οὖσαν συγγενῆ" καὶ παῖς ἄρρην ἐξ 

αὐτῆς αὐτῷ γίνεται, ὃν “βίαν προσηγόρευσε. τέκνα δ᾽ 

εἶχε καὶ ἐξ ἄλλων γυναικῶν πλειόνων, πασῶν δὲ μᾶλ- 
Aov ἔστερξε τὴν Μαχάνην. (250) εἶχε δὲ τὰς μὲν νόμῳ 30 

συνοικούσας αὐτῷ γυναῖκας ὀκτωκαίδεκα, παλλακὰς δὲ 

τριάκοντα᾽ καὶ υἱοὶ μὲν αὐτῷ γεγόνεσαν ὀκτὼ x«l εἴ- 

χοσι, ϑυγατέρες δ᾽ ἑξήκοντα. διάδοχον δ᾽ ἀπέδειξε τῆς 

βασιλείας τὴν ἐκ τῆς Μαχάνης ᾿Αβίαν. καὶ τοὺς ϑησαυ- 

ροὺς αὐτῷ καὶ τὰς ὀχυρωτάτας πόλεις ἐπίστευσεν. 95 

(251» αἴτιον δ᾽. οἶμαι, πολλάκις γίνεται κακῶν καὶ 

παρανομίας τοῖς ἀνϑρώποις τὸ τῶν πραγμάτων μέγε- 

ὅος xcl ἣ πρὸς τὸ βέλτιον αὐτῶν ῥοπή. τὴν γὰρ βα- 

σιλείαν αὐξανομένην οὕτω βλέπων Ῥοβόαμος εἰς ἀδί- 

m 0 
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xove καὶ ἀσεβεῖς ἐξετράπη πράξεις καὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ 

ϑρησχείας κατεφρόνησεν, ὡς καὶ τὸν ὑπ᾽ αὐτῷ λαὸν 

μιμητὴν γενέσϑαι τῶν ἀνομημάτων. {3035 συνδια- 

φϑείρεται γὰρ τὰ τῶν ἀρχομένων ἤϑη τοῖς τῶν ἡγε- 

μόνων τρόποις. καὶ ὡς ἔλεγχον τῆς ἐκείνων ἀσελγείας 
τὴν αὑτῶν σωφροσύνην παραπέμποντες ὡς ἀρετῇ ταῖς 

χακίαις αὐτῶν ἕπονται" οὐ γὰρ ἔνεστιν ἀποδέχεσϑαι 

δοκεῖν τὰ τῶν βασιλέων ἔργα μὴ ταὐτὰ πράττοντας. 

(308) τοῦτο τοίνυν συνέβαινε καὶ τοῖς ὑπὸ "Pofocuo 

τεταγμένοις, ἀσεβοῦντος αὐτοῦ καὶ παρανομοῦντος σπου- 

δάξειν μὴ προσκρούσωσι τῷ βασιλεῖ. ϑέλοντες εἶναι 

δίκαιοι. τιμωρὸν δὲ τῆς εἰς αὐτὸν ὕβρεως ὃ ϑεὸς 

ἐπιπέμπει τὸν τῶν Αἰγυπτίων βασιλέα Σούσακον" περὶ 

οὗ πλανηϑεὶς Ἡρόδοτος τὰς πράξεις αὐτοῦ Σεσώστρι 

5 προσάπτει. 254» οὗτος γὰρ ὃ Σούσακος πέμπτῳ ἔτει 

τῆς Ῥοβοάμου βασιλείας ἐπιστρατεύεται μετὰ πολλῶν 

αὐτῷ μυριάδων" ἅρματα μὲν γὰρ αὐτῷ χίλια καὶ δια- 

χύόσια τὸν ἀριϑμὸν ἠκολούϑει, ἱππέων δὲ μυριάδες ἕξ, 

πεξῶν δὲ μυριάδες τετταράκοντα. τούτων τοὺς πλεί- 

στους Λίβυας ἐπήγετο καὶ Αἰϑίοπας. «255» ἐμβαλὼν 

οὖν εἰς τὴν χώραν τῶν Ἑβραίων καταλαμβάνει τε τὰς 

óyvoorér«e τῆς Ῥοβοάμου βασιλείας πόλεις ἀμαχητί, 

καὶ ταύτας ἀσφαλισάμενος ἔσχατον ἐπῆλϑε τοῖς Ἱεροσο- 

λύμοις. ἐγχεκλεισμένου δὲ τοῦ "Pofocuov καὶ τοῦ πλή- 

5 90ove ἐν αὐτοῖς διὰ τὴν Σουσάκου στρατείαν καὶ τὸν 

ϑεὸν ἱκετευόντων δοῦναι νίκην καὶ σωτηρίαν. (250) 
9 » P! * - 2 3 ^ M 

οὐχ ἔπεισαν τὸν ϑεὸν ταχϑῆναι μετ᾽ αὐτῶν. ὃ δὲ zoo- 

φήτης Σαμαίας ἔφησεν αὐτοῖς τὸν ϑεὸν ἀπειλεῖν ἐγ- 
, 2 , ς ^ 3 M * , 3 - 

καταλείψειν αὐτούς. ὡς καὶ αὐτοὶ τὴν ϑρησκείαν αὐτοῦ 

80 χατέλιπον. ταῦτ᾽ ἀκούσαντες εὐθὺς ταῖς ψυχαῖς ἀν- 

$253 — 5. Paral. XII 2; 3 Reg. XIV 25. 
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ἔπεσον, καὶ μηδὲν ἔτι σωτήριον ὁρῶντες ἐξομολογεῖσϑαι 

πάντες ὥρμησαν ὅτι δικαίως αὐτοὺς ὃ ϑεὸς ὑπερόψε- 

ταις γενομένους περὶ αὐτὸν ἀσεβεῖς καὶ συγχέαντας τὰ 

νόμιμα. (251) κατιδὼν δ᾽ αὐτοὺς ὁ ϑεὸς οὕτω δια- 

κειμένους καὶ τὰς ἁμαρτίας ἀνθομολογουμένους, οὐκ 

ἀπολέσειν αὐτοὺς εἶπε πρὸς τὸν προφήτην. ποιήσειν 

μέντοι γε τοῖς Αἰγυπτίοις ὑποχειρίους, ἵνα μάϑωσι πό- 

τερον ἀνθρώπῳ δουλεύειν ἐστὶν ἀπονώτερον ἢ ϑεῷ. 

(2585 παραλαβὼν δ᾽ ὃ Σούσακος ἀμαχητὶ τὴν πόλιν, 

δεξαμένου ἹΡοβοάμου διὰ τὸν φόβον, οὐκ ἐνέμεινε ταῖς 

γενομέναις συνθήκαις, ἀλλ᾽ ἐσύλησε τὸ ἱερὸν καὶ τοὺς 

ϑησαυροὺς ἐξεχένωσε τοῦ ϑεοῦ x«l τοὺς βασιλικούς, 

χρυσοῦ καὶ ἀργύρου μυριάδας ἀναριϑμήτους βαστάσας 

καὶ μηδὲν ὅλως ὑπολιπών. (209) περιεῖλε δὲ καὶ τοὺς 

χρυσοῦς ϑυρεοὺς καὶ τὰς ἀσπίδας, ἃς κατεσκεύασε Σο- 

λομὼν ὁ βασιλεύς" οὐκ εἴασε δ᾽ οὐδὲ τὰς χρυσᾶς φαρέ- 

τρας. ἃς ἀνέϑηκε ΖΙαυίδης τῷ ϑεῷ, λαβὼν παρὰ τοῦ 

τῆς Σωφηνῆς βασιλέως. καὶ τοῦτο ποιήσας ἀνέστρεψεν 

εἰς τὰ οἰκεῖα. 260» μέμνηται δὲ ταύτης τῆς στρα- 

τείας καὶ ὁ «“λικαρνασεὺς Ηρόδοτος, περὶ μόνον τὸ τοῦ 

βασιλέως πλανηϑεὶς ὄνομα, καὶ ὅτι ἄλλοις τὲ πολλοῖς 

ἐπῆλϑεν ἔϑνεσι καὶ τὴν Παλαιστίνην Συρίαν ἐδουλώ- 

σατο, λαβὼν ἀμαχητὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἐν αὐτῇ, 

(261» φανερὸν δ᾽ ὅτι τὸ ἡμέτερον ἔϑνος βούλεται δη- 

λοῦν χεχειρωμένον ὑπὸ τοῦ Αἰγυπτίου. ἐπάγει γὰρ 

ὅτι στήλας κατέλιπεν ἐν τῇ τῶν ἀμαχητὶ παραδόντων 
αὑτοὺς αἰδοῖα γυναικῶν ἐγγράψας" ἹῬοβόαμος δ᾽ αὐτῷ 

παρέδωκεν ὃ ἡμέτερος βασιλεὺς ἀμαχητὶ τὴν πόλιν. 

(2025 φησὶ δὲ καὶ 4ὐἰϑίοπας παρ᾽ Αἰγυπτίων μεμαϑη- 
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κέναι τὴν τῶν αἰδοίων περιτομήν" Φοίνικες γὰρ καὶ 

Σύροι οἱ ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ὁμολογοῦσι παρ᾽ Αἰγυπτίων 

μεμαϑηκέναι.. δῆλον οὖν ἐστὶν ὅτι μηδένες ἄλλοι περι- 
τέμνονται τῶν ἐν τῇ Παλαιστίνῃ Σύρων ἢ μόνοι ἡμεῖς. 

δ ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἕκαστοι λεγέτωσαν ὅ τι ἂν 

αὐτοῖς δοκῇ (208) ἀναχωρήσαντος δὲ Xovocxov, Ῥο- 

βόαμος ὃ βασιλεὺς ἀντὶ μὲν τῶν χρυσῶν ϑυρεῶν καὶ 

τῶν ἀσπίδων y«Àx& ποιήσας τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν παρ- 

ἔδωκε τοῖς τῶν βασιλείων φύλαξιν. ἀντὶ δὲ τοῦ μετὰ 
10 στρατηγίας ἐπιφανοῦς καὶ τῆς ἐν τοῖς πράγμασι λαμ- 

πρότητος διάγειν ἐβασίλευσεν ἐν ἡσυχίᾳ πολλῇ καὶ δέει. 
πάντα τὸν χρόνον ἐχϑρὺς ὧν Ἱεροβοάμω. 4264) ἐτε- 

λεύτησε δὲ βιώσας ἔτη πεντήκοντα καὶ ἑπτά, βασιλεύ- 

σας δ᾽ αὐτῶν ἑπτακαίδεκα, τὸν τρόπον ἀλαζὼν ἀνὴρ 

15 x«l ἀνόητος. καὶ διὰ τὸ μὴ προσέχειν τοῖς πατρῴοις 

φίλοις τὴν ἀρχὴν ἀπολέσας. ἐτάφη δ᾽ ἐν Ἱεροσολύμοις 

ἐν ταῖς ϑήκαις τῶν βασιλέων. διεδέξατο δ᾽ αὐτοῦ τὴν 

βασιλείαν ὃ υἱὸς ᾿Αβίας, ὄγδοον ἤδη καὶ δέκατον ἔτος 

"ItooBocuov τῶν δέκα φυλῶν βασιλεύοντος. 

3. 42655 καὶ ταῦτα μὲν τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος. τὰ δὲ 
περὶ "deoofócuov ἀκόλουϑα τούτων ἔχομεν. πῶς κατ- 

ἔστρεψε τὸν βίον. διεξελθεῖν. οὗτος γὰρ οὐ διέλιπεν 

οὐδ᾽ ἠρέμησεν εἰς τὸν ϑεὸν ἐξυβρίξων, ἀλλὰ καϑ' ἡμέ- 

ραν ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν ὀρῶν βωμοὺς ἀνιστὰς καὶ ἱερεῖς 

3» ἐκ τοῦ πλήϑους ἀποδεικνὺς διετέλει. 260» ταῦτα δ᾽ 

ἔμελλεν οὐκ εἰς μακρὰν τἀσεβήματα καὶ τὴν ὑπὲρ αὐ- 

τῶν δίκην εἰς τὴν αὐτοῦ κεφαλὴν καὶ πάσης αὐτοῦ 

τῆς γενεᾶς στρέψειν τὸ ϑεῖον. κάμνοντος δ᾽ αὐτῷ κατ᾽ 

ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τοῦ παιδός. ὃν Ὀβίμην ἐκάλουν, 
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τὴν γυναῖκα αὐτοῦ προσέταξε τὴν στολὴν ἀποϑεμένην 

x«l σχῆμα λαβοῦσαν ἰδιωτικὸν πορευϑῆναι πρὸς ᾿ἀχίαν 

τὸν προφήτην (201) (εἶναι γὰρ ϑαυμαστὸν ἄνδρα περὶ 

τῶν μελλόντων προειπεῖν" καὶ γὰρ περὶ τῆς βασιλείας 

αὐτῷ τοῦτον δεδηλωκέναι), παραγενομένην δ᾽ ἐκέλευσε 
περὶ τοῦ παιδὸς ἀναχρίνειν ὡς ξένην εἰ διαφεύξεται 

τὴν νόσον. ἣ δὲ μετασχηματισαμένη. καϑὼς αὐτῇ προσ- 

ἔταξεν ἁνήρ, ἧκεν εἰς Σιλὼ πόλιν" ἐκεῖ γὰρ διέτριβεν 

ὁ "Ay(ug. «2068» καὶ μελλούσης εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

εἰσιέναι. τὰς ὄψεις ἠμαυρωμένου διὰ τὸ γῆρας. ἐπι- 

φανεὶς ὁ ϑεὸς ἀμφότερα αὐτῷ μηνύει. τήν 4^ ἹἽερο- 
βοάμου γυναῖκα πρὸς αὐτὸν ἀφιγμένην, καὶ τί δεῖ περὶ 

ὧν πάρεστιν ἀποκρίνασθαι. 2009) παριούσης δὲ τῆς 
γυναικὸς εἰς τὴν οἰκίαν ὡς ἰδιώτιδος καὶ ξένης ἀν- 

ἐβόησεν “εἴσελϑε. ὦ γύναι Ἱεροβοάμου. τί κρύπτεις 
σαυτήν; τὸν γὰρ ϑεὸν οὐ λανϑάνεις, ὃς ἀφιξομένην τέ 

μοι φανεὶς ἐδήλωσε καὶ προσέταξε τίνας ποιήσομαι 

τοὺς λόγους. ἀπελθοῦσαν οὖν πρὸς τὸν ἄνδρα ἔφρα- 

ξεν αὐτῷ ταῦτα λέγειν" (210) “ἐπεί σὲ μέγαν ἐκ μικροῦ 

καὶ μηδὲν ὄντος ἐποίησα καὶ ἀποσχίσας τὴν βασιλείαν : 

ἀπὸ τοῦ “Ιαυίδου γένους σοὶ ταύτην ἔδωκα, σὺ δὲ τὸύ- 

τῶν ἠμνημόνησας xcl τὴν ἐμὴν ϑρησκείαν καταλιπὼν 

χωνευτοὺς ϑεοὺς χατασκευάσας ἐκείνους τιμᾷς. οὕτω 

σε πάλιν χκαϑαιρήσω καὶ πᾶν ἐξολέσω σου τὸ γένος 

x«i κυσὶ καὶ ὄρνισι βορὰν ποιήσω γενέσϑαι. (211) 

βασιλεὺς γὰρ ἐξεγείρεταί τις ὑπ᾽ ἐμοῦ τοῦ λαοῦ παν- 

τός. ὃς οὐδέν᾽ ἀπολείψει τοῦ Ἱεροβοάμου γένους. μεϑ- 
ἕξει δὲ τῆς τιμωρίας καὶ τὸ πλῆϑος ἐκπεσὸν τῆς 

ἀγαϑῆς γῆς καὶ διασπαρὲν εἰς τοὺς πέραν Εὐφράτου 

τύπους. ὅτι τοῖς τοῦ βασιλέως ἀσεβήμασι κατηκολούϑησε 
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καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ γενομένους προσκυνεῖ ϑεούς. τὴν 

ἐμὴν ϑυσίαν ἐγκαταλιπόν. «212 σὺ δ᾽. ὦ γύναι. 

ταῦτ᾽ ἀπαγγελοῦσα σπεῦδε πρὺς τὸν ἄνδρα. τὸν δ᾽ 

υἱὸν καταλήψει τεϑνηκότα᾽ σοῦ γὰρ εἰσιούσης εἰς τὴν 

5 πόλιν ἀπολείψει τὸ ξῆν αὐτόν. ταφήσεται δὲ κλαυσϑεὶς 

ὑπὸ τοῦ πλήϑους παντός, κοινῷ τιμηϑεὶς πένϑει" καὶ 

γὰρ μόνος τῶν ἐκ τοῦ Ἱεροβοάμου γένους ἀγαϑὺς οὗ- 

τος ἦν. 4213» ταῦτ᾽ αὐτοῦ προφητεύσαντος ἐχπηδή- 
σασα ἣ γυνὴ τεταραγμένη καὶ τῷ τοῦ εἰρημένου παιδὸς 

1 ϑανάτῳ περιαλγής. ϑρηνοῦσα διὰ τῆς ὁδοῦ καὶ τὴν 

μέλλουσαν τοῦ τέκνου κοπτομένη τελευτήν, ὠἀϑλία τοῦ 

πάϑους ἠπείγετο κακοῖς ἀμηχάνοις καὶ σπουδῇ ἀτυχεῖ 

μὲν χρωμένη διὰ τὸν υἱόν (ἔμελλε γὰρ αὐτὸν ἐπειχϑεῖσα 

ϑᾶττον ὄψεσθαι vexgóv) ἀναγκαίᾳ δὲ διὰ τὸν ἄνδρα. 

15 καὶ παραγενομένη τὸν μὲν ἐχπεπνευκότα, καϑὼς εἶπεν 

ὃ προφήτης. ηὗρε. τῷ δὲ βασιλεῖ πάντα ἀπήγγειλεν. 

{3145 Ἱεροβόαμος δ᾽ οὐδενὸς τούτων φροντίσας. 

πολλὴν ἀϑροίσας στρατιὰν ἐπὶ τὸν "Pofocuov παῖδα, 

τῶν δύο φυλῶν τὴν βασιλείαν τοῦ πατρὺς διαδεξάμε- 
βὸ vov, “βίαν ἐξεστράτευσε πολεμήσων" κατεφρόνει γὰρ 

αὐτοῦ διὰ τὴν ἡλικίαν. ὃ δ᾽ ἀκούσας τὴν ἔφοδον τὴν 

Ἱεροβοάμου πρὸς αὐτὴν οὐ κατεπλάγη. γενόμενος δ᾽ 

ἐπάνω καὶ τῆς νεότητος τῷ φρονήματι καὶ τῆς ἐλπίδος 

τοῦ πολεμίου. στρατιὰν ἐπιλέξας ἐκ τῶν δύο φυλῶν 

35 ἀπήντησε τῷ "Tegogocuo εἰς τόπον τινὰ καλούμενον 

ὕρος Σεμαρών. καὶ στρατοπεδευσάμενος ἐγγὺς αὐτοῦ 

τὰ πρὸς τὴν μάχην ηὐτρέπιξεν. 21D» ἦν δ᾽ ἡ δύνα- 

μις αὐτοῦ μυριάδες τετταράκοντα, ἡ δὲ τοῦ Ἱἱεροβοάμου 

στρατιὰ διπλασίων ἐκείνης. ὡς δὲ τὰ στρατεύματα 

ὃ0 πρὸς τἄργα καὶ τοὺς κινδύνους ἀντιπαρετάττετο καὶ 
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συμβαλεῖν ἔμελλε, στὰς ἐφ᾽ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου ᾿Αβίας 

χαὶ τῇ χειρὶ κατασείσας τὸ πλῆϑος καὶ τὸν εροβόαμον 

ἀκοῦσαι πρῶτον αὐτοῦ μεϑ᾽ ἡσυχίας ἠξίωσε. (210) 
γενομένης δὲ σιωπῆς ἤρξατο λέγειν. ὅτι μὲν τὴν ἣγε- 

μονίαν ὃ ϑεὸς ΖΙαυίδῃ καὶ τοῖς ἐχγόνοις αὐτοῦ χατ- 

ἕνευσεν εἰς ἅπαντα χρόνον οὐδ᾽ ὑμεῖς ἀγνοεῖτε" ϑαυ- 

μάξω δὲ πῶς ἀποστάντες τοὐμοῦ πατρὸς τῷ δούλῳ 

ἹΙεροβοάμῳ προσέϑεσϑε. καὶ μετ᾽ ἐχείνου πάρεστε νῦν 

ἐπὶ τοὺς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ βασιλεύειν κεχριμένους πολε- 

μήσοντες καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφαιρησόμενοι τὴν ὑπάρχου- 10 

σαν. τὴν μὲν γὰρ πλείω μέχρι νῦν Ἱεροβόαμος ἀδίκως 
ἔχει: (211 ἀλλ᾽ οὐκ οἶμαι ταύτης αὐτὸν ἀπολαύσειν 

ἐπὶ πλείονα χρόνον, ἀλλὰ δοὺς καὶ τοῦ παρεληλυϑότος 
δίκην τῷ ϑεῷ παύσεται τῆς παρανομίας καὶ τῶν ὕβρεων, 

ἃς οὐ διαλέλοιπεν εἰς αὐτὸν ὑβρίζων καὶ ταὐτὰ ποιεῖν 15 

ὑμᾶς ἀναπεπεικώς. o? μηδὲν ἀδικηϑέντες ὑπὸ τοὐμοῦ 

πατρός, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ πρὸς ἡδονὴν ἐχκλησιάξζων ὡμίλη- 

σεν, ἀνθρώπων πονηρῶν συμβουλίᾳ πεισϑείς. ἐγκατ- 

ἑλίπετε μὲν τῷ δοκεῖν ὑπ᾽ ὀργῆς éxsivov, ταῖς δ᾽ ἀλη-, 
Ὡείαις αὑτοὺς ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ χαὶ τῶν ἐκείνου νόμων zo 

ἀπεσπάσατε. (218) καίτοι συνεγνωκέναι καλῶς εἶχεν 

ὑμᾶς οὐ λόγων μόνον δυσκόλων ἀνδρὶ νέῳ καὶ δημα- 

γωγίας ἀπείρῳ, ἀλλ᾽ εἰ καὶ πρός τι δυσχερὲς ἡ νεότης 
αὐτὸν καὶ ἣ ἀμαϑία τῶν πραττομένων ἐξῆγεν ἔργον. 

διά ys Σολομῶνα τὸν πατέρα xci τὰς εὐεργεσίας τὰς 35 

ἐκείνου" παραίτησιν γὰρ εἶναι δεῖ τῆς τῶν ἐχγόνων 

ἁμαρτίας τὰς τῶν πατέρων εὐποιίας. (219) ὑμεῖς δ᾽ 

οὐδὲν τούτων ἐλογίσασϑε οὔτε τότε οὔτε νῦν. ἀλλ᾽ 

ἥκετε στρατὸς ἐφ᾽ ἡμᾶς τοσοῦτος, τίνι καὶ πεπιστευκὼς 
περὶ τῆς νίκης; ἢ ταῖς χρυσαῖς δαμάλεσι καὶ τοῖς ἐπὶ 80 
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τῶν ὁρῶν βωμοῖς, ἃ δείγματα τῆς ἀσεβείας ἐστὶν ὑμῶν, 

ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς ϑροησκείας; ἢ τὸ πλῆϑος ὑμᾶς εὐέλπιδας 

ἀπεργάξεται τὴν ἡμετέραν στρατιὰν ὑπερβάλλον; (2805 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἡτισοῦν ἰσχὺς μυριάδων στρατοῦ μετ᾽ ἀδικη- 

μάτων πολεμοῦντος" ἐν γὰρ μόνῳ τῷ δικαίῳ καὶ τῷ 

πρὸς τὸ ϑεῖον εὐσεβεῖ τὴν βεβαιοτάτην ἐλπίδα τοῦ 

χρατεῖν τῶν ἐναντίων ἀποκεῖσϑαι συμβέβηκεν. ἥτις 

ἐστὶ παρ᾽ ἡμῖν τετηρηκόσιν ἐξ ἀρχῆς τὰ νόμιμα καὶ 

τὸν ἴδιον ϑεὸν σεβομένοις. ὃν οὐ χεῖρες ἐποίησαν ἐξ 

ὕλης φϑαρτῆς, οὐδ᾽ ἐπίνοια πονηροῦ βασιλέως ἐπὶ τῇ 

τῶν ὄχλων ἀπάτῃ κατεσκεύασεν, ἀλλ᾽ ὃς ἔργον ἐστὶν 

αὑτοῦ καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος τῶν ἁπάντων. «281» συμ- 

βουλεύω τοιγαροῦν ὑμῖν ἔτι καὶ νῦν μεταγνῶναι. καὶ 

λαβόντας ἀμείνω λογισμὸν παύσασϑαι τοῦ πολεμεῖν. 

x«l τὰ πάτρια x«l τὸ προαγαγὸν ὑμᾶς ἐπὶ τοσοῦτο 

μέγεϑος εὐδαιμονίας γνωρίσαι." 

(92825 ταῦτα μὲν ᾿Αβίας διελέχϑη πρὸς τὸ πλῆϑος" 

ἔτι δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος λάϑρᾳ τινὰς τῶν στρατιωτῶν ὃ 

Ἱεροβόαμος ἔπεμψε περικυκλωσομένους τὸν (cv ἐκ 

τινῶν οὐ φανερῶν τοῦ στρατοπέδου μερῶν. μέσου δ᾽ 

αὐτοῦ περιληφϑέντος τῶν πολεμίων. ἣ μὲν στρατιὰ 

κατέδεισε καὶ ταῖς ψυχαῖς ἀνέπεσεν. ὁ δ᾽ ᾿Αβίας παρ- 
εϑάρρυνε καὶ τὰς ἐλπίδας ἔχειν ἐν τῷ ϑεῷ παρεκάλει" 

τοῦτον γὰρ οὐ χκεκυκλῶσϑαι πρὺς τῶν πολεμίων. {2855 

5 οὗ δ᾽ ὁμοῦ πάντες ἐπικαλεσάμενοι τὴν παρὰ τοῦ ϑεοῦ 

συμμαχίαν, τῶν ἱερέων τῇ σάλπιγγι σημηνάντων ἀλα- 

λάξαντες ἐχώρησαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. καὶ τῶν μὲν 

ἔϑραυσε τὰ φρονήματα καὶ τὰς ἀκμὰς αὐτῶν ἐξέλυσεν 

ὁ ϑεός. τὴν δ᾽ ᾿4βία στρατιὰν ὑπερτέραν ἐποίησεν. 
(2845 ὅσος γὰρ οὐδέποτ᾽ ἐμνημονεύϑη φόνος ἐν πολέμῳ 
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γεγονέναι o9" Ἑλλήνων οὔτε βαρβάρων. τοσούτους 

ἀποχτείναντες τῆς Ἱεροβοάμου δυνάμεως ϑαυμαστὴν 

καὶ διαβόητον νίκην παρὰ τοῦ ϑεοῦ λαβεῖν ἠξιώϑησαν" 

πεντήκοντα γὰρ μυριάδας τῶν ἐχϑρῶν κατέβαλον. καὶ 

τὰς πόλεις αὐτῶν διήρπασαν τὰς ὀχυρωτάτας ἑλόντες 

κατὰ κράτος. τήν τε Βεϑήλην καὶ τὴν τοπαρχίαν αὐτῆς 

xci τὴν Ἰσανὰν καὶ τὴν τοπαρχίαν αὐτῆς. 285» καὶ 

“Ιεροβόαμος μὲν οὐκέτι μετὰ ταύτην τὴν ἧτταν ἴσχυσεν. 

ἐφ᾽ ὅσον "Afíag περιῆν χρόνον. τελευτᾷ δ᾽ οὗτος ὀλί- 
yov τῇ vixi) χρόνον ἐπιζήσας, ἔτη βασιλεύσας τρία, καὶ 

ϑάπτεται μὲν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταῖς προγονικαῖς 

ϑήκαις, ἀπολείπει δ᾽ υἱοὺς μὲν δύο καὶ εἴκοσι. ϑυγα- 

τέρας δ᾽ ἑκκαίδεκα᾽ πάντας τούτους ἐκ γυναικῶν δε- 

κατεττάρων ἐτεχνώσατο. «286» διεδέξατο δ᾽ αὐτοῦ 

τὴν βασιλείαν Ó υἱὸς "Ac«vog καὶ ἡ μήτηρ τοῦ νεανί- 

ὅκου, Μαχαία τοὔνομα. τούτου κρατοῦντος τῆς εἰρήνης 

ἀπέλαυεν ἣ χώρα τῶν ᾿ἸΙσραηλιτῶν ém ἔτη δέκα. 

(2817) καὶ τὰ μὲν περὶ ᾿“βίαν τὸν ἹΡοβοάμου τοῦ 

Σολομῶνος οὕτω παρειλήφαμεν" ἐτελεύτησε ὃὲ καὶ 

Ἱεροβόαμος ὁ τῶν δέχα φυλῶν βασιλεύς, ἄρξας ἔτη δύο 

καὶ εἴχοσι. διαδέχεται δ᾽ αὐτὸν ὃ παῖς Νάδαβος, δευ- 

τέρου ἔτους ἤδη τῆς βασιλείας ᾿“σάνου διεληλυϑύτος. 

ἦρξε δ᾽ ὃ τοῦ Ἱεροβούόμου παῖς ἔτη δύο, τῷ πατρὶ τὴν 

ἀσέβειαν καὶ τὴν πονηρίαν ἐμφερὴς v. «288» ἐν δὲ 
τούτοις τοῖς δυσὶν ἔτεσι στρατευσάμενος ἐπὶ Γαβαϑὼ 

πόλιν Παλαιστινῶν οὖσαν. πολιορκίᾳ λαβεῖν αὐτὴν 

προσέμενεν. ἐπιβουλευϑεὶς δ᾽ ἐκεῖ ὑπὸ φίλου τινός, 

Βασάνου ὄνομα, MeysíAov δὲ παιδός, ἀποϑνήσκει" ὃς 

μετὰ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ τὴν βασιλείαν παραλαβὼν 
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ἅπαν τὸ Tegoflocuov γένος διέφϑειρε. (2895 καὶ συνέβη 
χατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ προφητείαν τοὺς μὲν ἐν τῇ πόλει 

τῶν ἹἹεροβοάμου συγγενῶν ἀποθανόντας ὑπὸ κυνῶν 

σπαραχϑῆναι καὶ δαπανηϑῆναι, τοὺς δ᾽ ἐν τοῖς ἀγροῖς 

ὑπ᾽ ὀρνίϑων. 

(2905 ὁ μὲν οὖν Ἱεροβοάμου οἶκος τῆς ἀσεβείας 

e 

αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνομημάτων ἀξίαν ὑπέσχε δίκην" ὃ δὲ 12 

τῶν Ἱεροσολύμων βασιλεὺς [σανος ἣν τὸν τρύπον ἄρι- 

στος καὶ πρὺς τὸ ϑεῖον ἀφορῶν. καὶ μηδὲν μήτε πρότ- 

τὸ τῶν μήτ᾽ ἐννοούμενος ὃ μὴ πρὸς τὴν εὐσέβειαν εἶχε καὶ 

τὴν τῶν νομίμων φυλακὴν τὴν ἀναφοράν. κατώρϑωσε 

ὃὲ τὴν αὑτοῦ βασιλείαν, ἐκκόψας εἴ τι πονηρὸν ἦν ἐν 

αὐτῆ. καὶ καϑαρεύσας ἁπάσης κηλῖδος. 291» στρατοῦ 

δ᾽ εἶχεν ἐπιλέκτων ἀνδρῶν, ὡπλισμένων ϑυρεῷ καὶ 

σειρομάστῃ. ἐκ μὲν τῆς Ἰούδα φυλῆς μυριάδας τριά- 

κοντά, ἐκ δὲ τῆς Βενιαμίτιδος ἀσπίδας φορούντων καὶ 

τοξοτῶν μυριάδας πέντε καὶ εἴκοσι. 292» ἤδη δ᾽ αὐὖ- 

τοῦ δέκ᾽ ἔτη βασιλεύοντος στρατεύει μεγάλῃ δυνάμει 

Ζαραῖος ἐπ᾽ αὐτόν, ὃ τῆς Αἰϑιοπίας βασιλεύς. ἐνενή- 

κοντὰ μὲν πεζῶν μυριάσιν, ἱππέων δὲ δέκα, τριακοσίοις 
δ᾽ ἅρμασι. καὶ μέχρι πόλεως Μαρίσσης (ἔστι δ᾽ αὕτη 

τῆς Ἰούδα φυλῆς) ἐλάσαντος αὐτοῦ μετὰ τῆς οἰκείας 

δυνάμεως ἀπήντησεν "Ac«voe: {2985 καὶ ἀντιπαρατάξας 

αὐτῷ τὴν στρατιὰν ἔν τινι φάραγγι Σαφϑὰ λεγομένῃ. 

35 τῆς πόλεως οὐκ ἄπωϑεν. ὡς κατεῖδε τὸ τῶν Αἰϑιόπων 

1 σι 

e 

πλῆϑος. ἀναβοήσας νίκην ἤτει παρὰ τοῦ ϑεοῦ, καὶ τὰς 

πολλὰς ἑλεῖν μυριάδας τῶν πολεμίων" οὐδὲ γὰρ ἄλλῳ 

τινὶ ϑαρρήσας ἔλεγεν ἢ τῇ παρ᾽ αὐτοῦ βοηϑείᾳ, δυνα- 

μένῃ καὶ τοὺς ὀλίγους ἀπεργάσασϑαι κρείττους τῶν 

80 πλειόνων xci τοὺς ἀσϑενεῖς τῶν ὑπερεχόντων. ἀπαν- 

8 289 — 3 Reg. XV 29. $ 290 — 2 Paral. XIV 1. 



959 APXAIOAOTIAZ 

2 τῆσαι πρὸς μάχην τῷ Ζαραίῳ. (2945 ταῦτα λέγοντος 

᾿ἀσάνου νίκην ἐσήμαινεν ὃ ϑεός, καὶ συμβαλὼν μετὰ 

χαρᾶς τῶν προδεδηλωμένων ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πολλοὺς 

ἀποκχτείνει τῶν Αἰϑιόπων. καὶ τραπέντας εἰς φυγὴν 
ἐδίωξεν ἄχρι τῆς Γεραρίτιδος χώρας. ἀφέμενοι δὲ τῆς 5 

ἀναιρέσεως ἐπὶ τὴν διαρπαγὴν τῆς πόλεως ἐχώρησαν 
(ἥλω γὰρ ἡ Γεράρων) καὶ τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν. ὡς 

πολὺν μὲν ἐχφορῆσαι χρυσὺν πολὺν δ᾽ ἄργυρον, λείαν 

τὲ πολλὴν ἀπαγαγεῖν, καμήλους καὶ ὑποξύγια καὶ βοσκη- 

μάτων ἀγέλας. (290) "46avog μὲν οὖν καὶ ἡ σὺν αὐτῷ 10 

στρατιὰ τοιαύτην παρὰ τοῦ ϑεοῦ νίκην λαβόντες καὶ 

ὠφέλειαν ἀνέστρεφον εἰς Ιεροσόλυμα, παραγενομένοις 
δ᾽ αὐτοῖς ἀπήντησε χατὰ τὴν ὁδὸν προφήτης ᾿Δζαρίας 

ὄνομα. οὗτος ἐπισχεῖν κελεύσας τῆς ὁδοιπορίας. ἤρ- 

ἕατο λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι ταύτης εἶεν τῆς νίκης 15 

παρὰ τοῦ ϑεοῦ τετυχηκότες., ὅτι δικαίους καὶ ὁσίους 

αὑτοὺς παρέσχον καὶ πάντα κατὰ τὴν βούλησιν τοῦ 

ϑεοῦ πεποιηκότας. (290) ἐπιμένουσι μὲν οὖν ἔφασκεν 

ἀεὶ τὸ κρατεῖν αὐτοὺς τῶν ἐχϑρῶν καὶ τὸ fav μετ᾽. 

εὐδαιμονίας παρέξειν τὸν ϑεόν, ἀπολιποῦσι δὲ τὴν 5 

ϑρησκείαν ἅπαντα τούτων ἐναντία συμβήσεσϑαι. καὶ 

γενήσεσϑαι χρόνον ἐχεῖνον ἐν à μηδεὶς ἀληϑὴς εὑρε- 

ϑήσεται προφήτης ἐν τῷ ὑμετέρῳ ὄχλῳ. οὐδ᾽ ἱερεὺς 

τὰ δίκαια χρηματίζων, (291) ἀλλὰ καὶ αἵ πόλεις ἀνά- 

στατοι γενήσονται καὶ τὸ ἔϑνος κατὰ πάσης σπαρήσεται 25 

γῆς. ἔπηλυν βίον καὶ ἀλήτην βιωσόμενον. καιρὸν δ᾽ 

αὐτοῖς ἔχουσι συνεβούλευεν ἀγαϑοῖς γίνεσϑαι καὶ μὴ 

φϑονῆσαι τῆς εὐμενείας αὑτοῖς τοῦ ϑεοῦ. ταῦτ᾽ ἀκού- 

σας ὃ βασιλεὺς καὶ ὃ λαὺς ἐχάρησαν καὶ πολλὴν πρό- 

γνοιαν ἐποιοῦντο χοινῇ vs πάντες καὶ xcv ἰδίαν τοῦ 80 

8.294 -- 2 Paral. XIV 12. 
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δικαίου. διέπεμψε δ᾽ Ó βασιλεὺς καὶ τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ 

τῶν νομίμων ἐπιμελησομένους. 

(2985 xal τὰ μὲν ᾿ἀσάνου τοῦ βασιλέως τῶν δύο 

φυλῶν ἐν τούτοις ὑπῆρχεν" ἐπάνειμι δ᾽ ἐπὶ τὸν τοῦ 

5 πλήϑους τῶν ᾿ἸΙσραηλιτῶν βασιλέα Βασάνην. τὸν ἀπο- 

χτείναντα vov Ἱεροβοάμου υἱὸν Νάδαβον καὶ κατασχόντα 

τὴν ἀρχήν. 2995 οὗτος γὰρ ἐν Θαρσῇ πόλει διατρί- 

pov καὶ ταύτην οἰκητήριον πεποιημένος εἴχοσι μὲν 

ἐβασίλευσεν ἔτη καὶ τέτταρα. πονηρὸς δὲ καὶ ἀσεβὴς 

10 ὑπὲρ Ἱεροβόαμον καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ γενόμενος πολλὰ 

καὶ τὸ πλῆϑος κακὰ διέϑηκε καὶ τὸν ϑεὸν ἐξύβρισεν. 

ὃς αὐτῷ πέμψας Ἰηοῦν τὸν προφήτην προεῖπε διαφϑε- 

ρεῖν αὐτοῦ πᾶν τὸ γένος καὶ τοῖς αὐτοῖς οἷς καὶ τὸν 

"egoflotuov κακοῖς περιέβαλεν οἶκον ἐξολέσειν,. 900. 

ὅτι βασιλεὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ γενόμενος οὐκ ἠμείψατο τὴν 

εὐεργεσίαν τῷ δικαίως προστῆναι τοῦ πλήϑους καὶ 

εὐσεβῶς. ἅπερ αὐτοῖς πρῶτον τοῖς οὖσι τοιούτοις ἀγαϑά, 

ἔπειτα τῷ ϑεῷ φίλα, τὸν δὲ κάκιστον ἹΙεροβόαμον ἐμι- 

μήσατο καὶ τῆς ψυχῆς ἀπολομένης τῆς ἐχείνου ξῶσαν 

0 ἐν αὑτῷ τὴν πονηρίαν ἀνεδέξατο. πεῖραν οὖν ἕξειν 

εἰκότως τῆς ὁμοίας συμφορᾶς αὐτὸν ἔλεγεν. ὅμοιον 

αὐτῷ γενόμενον. {9015 Βασάνης δὲ προακηκχοὼς τὰ 

μέλλοντ᾽ αὐτῷ συμβήσεσθαι κακὰ us0' ὅλης τῆς γε- 

νεᾶς ἐπὶ τοῖς τετολμημένοις. οὐ πρὸς τὸ λοιπὸν ἡσύ- 

35 χασεν. ἵνα μὴ μᾶλλον πονηρὸς δόξας ἀποθάνῃ, καὶ περὶ 

τῶν παρωῳχημένων ἐκ τοῦ τότε γοῦν μετανοήσας. συγ- 

γνώμης παρὰ τοῦ 9:00 τύχῃ. (3025 ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ 
προχειμένων αὐτοῖς ἄϑλων. ἐπὰν περί τι σπουδάσωσιν. 

οὐ διαλείπουσι περὶ τοῦτ᾽ ἐνεργοῦντες. οὕτω καὶ Βα- 

30 σάνης. προειρηκότος αὐτῷ τοῦ προφήτου τὰ μέλλοντα, 

8 298 — 3 Reg. XV 33. 8 300 — 3 Reg. XVI 1. 
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ὡς ἐπ’ ἀγαϑοῖς τοῖς μεγίστοις κακοῖς. ὀλέϑρῳ γένους 

καὶ οἰχίας ἀπωλείᾳ, χείρων ἐγένετο καὶ καϑ' ἑκάστην 

ἡμέραν ὥσπερ ἀϑλητὴς κακίας τοῖς περὶ ταύτην πόνοις 

προσετίϑει. (905) καὶ τελευταῖον τὴν στρατιὰν παρα- 

λαβὼν πάλιν ἐπῆλϑε πόλει τινὶ τῶν οὐκ ἀφανῶν, 

᾿Ἰραμαϑῶνι τοὔνομα, σταδίους ἀπεχούσῃ ᾿Ιεροσολύμων 

τετταράκοντα, καὶ καταλαβόμενος αὐτὴν ὠχύρου, προ- 

διεγνωκὼς καταλιπεῖν ἐν αὐτῇ δύναμιν, ἵν᾽ ἐκεῖϑεν 

ὡρμημένοι τὴν ᾿“σάνου βασιλείων κακώσωσι. 

(3045 φοβηϑεὶς δ᾽ άσανος τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ 

πολεμίου, καὶ λογισάμενος ὡς πολλὰ διαϑήσει κακὰ τὴν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ βασιλευομένην ἅπασαν ὁ καταλειφϑεὶς ἐν 

᾿Ἰραμαϑῶνι στρατός, ἔπεμψε πρὸς τὸν ΖΙαμασκηνῶν 

βασιλέα πρέσβεις καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον, παρακαλῶν 

- ς 

συμμαχεῖν καὶ ὑπομιμνήσκων ὅτι καὶ πατρῴα φιλία 15 

πρὸς ἀλλήλους ἐστὶν αὐτοῖς. «305» ὃ δὲ τῶν χρημά- 

τῶν τὸ πλῆϑος ἀσμένως ἐδέξατο καὶ συμμαχίαν ἐποιή- 

σατο πρὺς αὐτόν. διαλύσας τὴν πρὸς τὸν Βασάνην 

φιλίαν" καὶ πέμψας εἰς τὰς ὑπ’ αὐτοῦ βασιλευομένας | 

πόλεις τοὺς ἡγεμόνας τῆς ἰδίας δυνάμεως ἐκέλευσε κα- 

χοῦν αὐτάς. οἱ δὲ τὰς μὲν ἐνεπίμπρασαν τὰς δὲ διήρ- 

πασαν πορευϑέντες, τήν τ᾽ ᾿Διῶνα λεγομένην καὶ Ζάνα 

καὶ ABsiAdvqv καὶ ἄλλας πολλάς. «4300» ταῦτ᾽ ἀκού- 

σας ὃ τῶν Ἰσραηλιτῶν βασιλεὺς τοῦ μὲν οἰχοδομεῖν 

20 

x«l ὀχυροῦν τὴν ᾿ραμαϑῶνα ἐπαύσατο, μετὰ δὲ σπου- 30 

δῆς ὡς βοηϑήσων τοῖς οἰκείοις κακουμένοις ἀνέστρεψεν. 

"Acavog δ᾽ ἐκ τῆς παρεσκευασμένης ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς 
, , er , , , 2 ? € € , 

oixoÓouícv ὕλης πόλεις ἀνήγειρεν ἐν αὐτῷ TQ τόπῳ 

δύο χαρτεράς: ἣ μὲν Γαβὰ ἐχαλεῖτο, ἣ δὲ Μασφά. 
«901» καὶ μετὰ ταῦτα μὲν καιρὸν οὐκ ἔσχεν ὁ Βασάνης 80 

8 303 — 3 Reg. XV 17; 2 Paral. XVI 1. 
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τῆς ἐπὶ "4Gavov στρατείας" ἐφϑάσϑη γὰρ ὑπὸ τοῦ χρεών, 

καὶ ϑάπτεται μὲν ἐν Θαρσῇ πόλει. παραλαμβάνει δ᾽ 
αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ὃ παῖς Ἤλανος. οὗτος ἄρξας ἐπ᾽ ἔτη 

| δύο τελευτᾷ, φονεύσαντος αὐτὸν ἐξ ἐπιβουλῆς Ζαμάρου 

δ τοῦ ἱππάρχου τῆς ἡμισείας τάξεως. «93085 κατευωχη- 

ϑέντα γὰρ αὐτὸν παρὰ τῷ oixovóuc αὐτοῦ Ὄλσα τοὔ- 

vouc πείσας ἐπιδραμεῖν τῶν ὑφ᾽ αὑτὸν ἱππέων τινάς, 

ἀπέκτεινε δι᾽ αὐτῶν μεμονωμένον τῶν περὶ αὑτὸν ὅπλι- 
τῶν καὶ ἡγεμόνων" οὗτοι γὰρ ἅπαντες περὶ τὴν πο- 

10 λιορχίαν τῶν Γαβαϑῶν ἐγίνοντο τῆς Παλαιστινῶν. 

(3095 φονεύσας δὲ τὸν Ἤλανον ὃ ἵππαρχος Za- 

μάρης αὐτὸς βασιλεύει. καὶ πᾶσαν τὴν Βασάνου γενεὰν 

κατὰ τὴν Ἰηοῦ προφητείαν διαφϑείρει" τῷ γὰρ αὐτῷ 

τρόπῳ συνέβη τὸν oixov αὐτοῦ πρόρριξον ἀπολέσϑαι 

is διὰ τὴν ἀσέβειαν ὡς καὶ τὸν Tegofocuov διαφϑαρέντα 

γεγράφαμεν. «Θ10Σ ἡ δὲ πολιορχοῦσα τὴν Γαβαϑώνην 
^ , * XY ' , M e 

στρατιὰ πυϑομένη τὰ περὶ τὸν βασιλξα. καὶ ὅτι Ζα- 

μάρης ἀποκτείνας αὐτὸν ἔχει τὴν βασιλείαν, καὶ αὐτὴ 
* e , 9 - 2 € , , Ξ , “ 

τὸν ἡγούμενον αὐτῆς ᾿“μαρῖνον ἀπέδειξε βασιλέα. ὃς 

x) ἀπὸ τῆς Γαβαϑώνης ἀναστήσας τὸν στρατὸν εἰς Θαρ- 

σὴν παραγίνεται τὸ βασίλειον. καὶ προσβαλὼν τῇ πόλει 

κατὼ κράτος αἷρεῖ. 4911) Ζαμάρης δὲ τὴν πόλιν ἰδὼν 

ἠρημωμένην συνέφυγεν εἰς τὸ μυχαίτατον τῶν βασι- 

λείων. καὶ ὑποπρήσας αὐτὰ συγκατέκαυσεν αὑτόν, βα- 

35 σιλεύσας ἡμέρας ἑπτά. διέστη δ᾽ εὐθὺς ὃ τῶν Ἰσραηλι- 
- t M [ M ΞΕ ΓΝ P3 , 

TOv λαός. καὶ ot μὲν αὐτῶν Θαμναῖον βασιλεύειν 

ἤϑελον. οἱ δὲ τὸν ᾿“μαρῖνον. νικήσαντες δ᾽ οἵ τοῦτον 

ἄρχειν ἀξιοῦντες ἀποχτείνουσι τὸν Θαμναῖον, καὶ παν- 

τὸς βασιλεύει ὁ ᾿“μαρῖνος τοῦ ὄχλου. 493125 τρια- 

30 χοστῷ δ᾽ ἔτει τῆς ᾿σάνου βασιλείας ἦρξεν ὃ ᾿Δμαρῖνος 

8 808 — 3 Reg. XVI 9. 
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ἔτη δώδεκα, τούτων τὰ uiv ἕξ iv Θαρσῇ πόλει, τὰ δὲ 
λοιπὰ ἐν Σεμαρεῶνι λεγομένῃ πόλει, ὑπὸ δ᾽ 'EAMj- 

νῶν Σαμαρείᾳ καλουμένῃ. προσηγόρευσε δ᾽ αὐτὴν αὖ- 

τὸς Σεμαρεῶνα ἀπὸ τοῦ τὸ ὄρος ἀποδεδομένου αὐτῷ, 

ἐφ᾽ ᾧ κατεσκεύασε τὴν πόλιν, Σεμάρου. {919 δὲ- 

ἕφερε δ᾽ οὐδενὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλευσάντων ἢ τῷ 

χείρων αὐτῶν εἶναι" ἅπαντες γὰρ ἐζήτουν πῶς ἀπο- 

στήσωσιν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ τὸν λαὺν τοῖς x«9' ἡμέραν 

ἀσεβήμασι. καὶ διὰ τοῦτο δι᾿ ἀλλήλων αὐτοὺς ὁ ϑεὸς 

ἐποίησεν ἐλϑεῖν καὶ μηδένα τοῦ γένους ὑπολιπεῖν. 

ἐτελεύτησε δὲ καὶ οὗτος ἐν Σαμαρείᾳ" διαδέχεται δ᾽ 

αὐτὸν ὁ παῖς "Aya(oc. 

(3145 μαϑεῖν δ᾽ ἔστιν ἐκ τούτων ὕσην τὸ ϑεῖον 

ἐπιστροφὴν ἔχει τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καὶ πῶς 

μὲν ἀγαπᾷ τοὺς ἀγαϑούς, μισεῖ δὲ τοὺς μοχϑηροὺς καὶ 

προρρίζους ἀπόλλυσιν. οἵ μὲν γὰρ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν 

βασιλεῖς ἄλλος ἐπ’ ἄλλῳ διὰ τὰς παρανομίας καὶ τὰς 

ἀδικίας ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλοὶ κακῶς διαφϑαρέντες 

σι 

5 E 

ἡρέϑησαν, x«l τὸ γένος αὐτῶν" ὃ δὲ τῶν Ἱεροσολύμων. 

x«l τῶν δύο φυλῶν βασιλεὺς "Ao«voe δι᾽ εὐσέβειαν καὶ 

δικαιοσύνην εἰς μαχρὸν xci εὔδαιμον ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 

προήχϑη γῆρας. καὶ τετταράκοντα καὶ ἕν ἄρξας ἔτος 
εὐμοίρως ἀπέϑανε. (3155 τελευτήσαντος δ᾽ αὐτοῦ δι- 

ἐδέξατο τὴν ἡγεμονίαν ὃ υἱὸς Ἰωσαφάτης., ἐκ γυναικὸς 

᾿βίδας τοὔνομα γεγενημένος. τοῦτον μιμητὴν ΖΙαυίδου 

τοῦ προπάππου κατά τ᾽ ἀνδρείαν καὶ εὐσέβειαν ἅπαντες 

ἐν τοῖς ἔργοις ὑπέλαβον. 
ἀλλὰ τὰ περὶ μὲν τούτου τοῦ βασιλέως οὐ νῦν 

18 κατεπείγει λέγειν" (5810. ὁ δ᾽ "Ayafloo ὁ τῶν Ἰσραηλι- 

τῶν βασιλεὺς κατῴκει μὲν ἐν Σαμαρείᾳ, τὴν δ᾽ ἀρχὴν 80 

8 818 — 3 Reg. XVI 26. 8 314 — 2 Paral. XVI 13. 
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χατέσχεν ἕως ἐτῶν εἴκοσι καὶ δύο, μηδὲν καινίσας τῶν 

πρὸ αὐτοῦ βασιλέων εἰ μὴ ὅσα γε πρὸς τὸ χεῖρον 
x«9' ὑπερβολὴν πονηρίας ἐπενόησεν, ἅπαντα δ᾽ αὐτῶν 

τὰ κακουργήματα καὶ τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον ὕβριν ἐχμι- 

5 μησάμενος. καὶ μάλιστα τὴν Ἱεροβοάμου ζηλώσας παρα- 

νομίαν. {511 καὶ γὰρ οὗτος τὰς δαμάλεις τὰς ὑπ᾽ 

ἐκείνου κατασκευασϑείσας προσεκύνησε. καὶ τούτοις 

ἄλλα παράδοξα προσεμηχανήσατο. ἔγημε δὲ καὶ γυ- 

vcixc, ϑυγατέρα μὲν ᾿Ιϑωβάλου τοῦ Τυρίων καὶ Σιδω- 

1 νίων βασιλέως. f Ἰεξζαβέλη ἦν ὄνομα, ἀφ᾽ ἧς τοὺς 
ἰδίους αὐτῆς ϑεοὺς προσκυνεῖν ἔμαϑεν. {9185 ἦν δὲ 

τὸ γύναιον δραστήριόν τὲ καὶ τολμηρόν, εἰς τοσαύτην 

δ᾽ ἀσέλγειαν καὶ μανίαν προύπεσεν ὥστε καὶ ναὺν τῷ 
Τυρίων ϑεῷ., ὃν Βῆλον προσαγορεύουσιν, ὠκοδόμησε 

is καὶ ἄλσος παντοίων δένδρων κατεφύτευσε. κατέστησε 

δὲ καὶ ἱερεῖς καὶ ψευδοπροφήτας τούτῳ τῷ ϑεῷ. καὶ 

αὐτὸς δ᾽ ὁ βασιλεὺς πολλοὺς τοιούτους περὶ αὑτὸν 

εἶχεν, ἀνοίᾳ καὶ πονηρίᾳ πάντας ὑπερβεβληκὼς τοὺς 

πρὸ αὑτοῦ. 
30 (3195 προφήτης δέ τις τοῦ μεγίστου ϑεοῦ, ἐκ πό- : 

λεῶς Θεσβώνης τῆς Γαλααδίτιδος χώρας. προσελθὼν 

"AyéBe προλέγειν αὐτῷ τὸν ϑεὸν ἔφασκε μήϑ᾽ ὕσειν 

αὐτὸν ἐν ἐκείνοις τοῖς ἔτεσι μήτε δρόσον καταπέμψειν 

εἰς τὴν χώραν, εἰ μὴ φανέντος αὐτοῦ. καὶ τούτοις 

35 ἐπομόσας ἀνεχώρησεν εἰς τὰ πρὸς νότον μέρη. ποιού- 

μενος παρὰ χειμάρρῳ τινὶ τὴν διατριβήν, ἐξ οὗ καὶ τὸ 

ποτὸν siye τὴν γὰρ τροφὴν αὐτῷ καϑ' ἡμέραν κόρακες 

προσέφερον. (3205 ἀναξηρανϑέντος δὲ τοῦ ποταμοῦ 

δι᾿ ἀνομβρίαν, εἰς Σαρεφϑὰ πόλιν οὐκ ἄπωϑεν τῆς 

80 Σιδῶνος καὶ Τύρου (μεταξὺ γὰρ κεῖται) παραγίνεται, 

8316 — 3 Reg. XVI 80. 
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τοῦ ϑεοῦ κελεύσαντος" εὑρήσειν γὰρ ἐχεῖ γυναῖκα χήραν, 

ἥτις αὐτῷ παρέξει τροφάς. (3215 ὧν δ᾽ οὐ πόρρω 

τῆς πύλης δρᾷ γυναῖκα χερνῆτιν ξυλιζομένην. τοῦ δὲ 

ϑεοῦ δηλώσαντος ταύτην εἶναι τὴν μέλλουσαν αὐτὸν 

διατρέφειν, προσελϑὼν ἠσπάσατο καὶ κομίσαι ὕδωρ 5 

παρεχάλεσεν, ὕπως πίῃ. καὶ πορευομένης μετακαλεσά- 

μενος καὶ ἄρτον ἐνεγκεῖν ἐκέλευσε. (3225 τῆς δ᾽ 

ὀμοσάσης μηδὲν ἔχειν ἔνδον ἢ μίαν ἀλεύρου δράκα καὶ 

ὀλίγον ἔλαιον, πορεύεσϑαι δὲ συνειλοχυῖαν τὰ ξύλα ἵνα 

φυράσασα ποιήσῃ αὑτῇ καὶ τῷ τέκνῳ ἄρτον. μεϑ' ὃν 

ἀπολεῖσϑαι λιμῷ δαπανηϑέντα μηκέτι μηδενὸς ὄντος 

ἔλεγεν, “ἀλλὰ ϑαρροῦσα᾽ εἶπεν ᾿ἄπιϑι. καὶ τὰ κρείττω 

προσδοκῶσα. καὶ ποιήσασα πρῶτον ἐμοὶ βραχὺ κόμισον. 

προλέγω γάρ σοι μηδέποτ᾽ ἐπιλείψειν ἀλεύρων ἐκεῖνο 

τὸ ἄγγος, μηδ᾽ ἐλαίου τὸ κεράμιον, μέχρι ἂν ὕσῃ ὃ 

tóc. 4323» ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ προφήτου, παραγενο- 

μένη πρὺς αὑτὴν ἐποίησε τὰ εἰρημένα, καὶ αὐτή v 

ἔσχε καὶ τῷ τέχνῳ ἐχορήγει τὴν διατροφὴν καὶ τῷ 

προφήτῃ. ἐπέλιπε δ᾽ οὐδὲν αὐτοὺς τούτων ἄχρι καὶ 

ὁ αὐχμὸς ἐπαύσατο. (9334) μέμνηται δὲ τῆς ἀνομβρίας 

ταύτης καὶ Μένανδρος ἐν ταῖς ᾿Ιϑωβάλου τοῦ Τυρίων 

βασιλέως πράξεσι. λέγων οὕτως “ἀβροχία τ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ 

ἐγένετο. ἀπὸ τοῦ Ὑπερβερεταίου μηνὸς ἕως τοῦ ἐχομένον 

ἔτους τοῦ Ὑπερβερεταίου. ἱκετείαν δ᾽ αὐτοῦ ποιησαμέ- 
vov, κεραυνοὺς ἱκανοὺς βεβληκέναι. οὗτος πόλιν Βότρυν 2 

ἔχτισε τὴν ἐπὶ Φοινίκῃ καὶ Αὔξαν τὴν ἐν Μιβύῃ.᾽ 

καὶ ταῦτα μὲν δηλῶν τὴν ἐπ᾽ '"Ayéfov γενομένην 

ἀνομβροίαν (κατὰ γὰρ τοῦτον καὶ ᾿Ιϑθώβαλος ἐβασίλευσε 

Τυρίων) ὁ Μένανδρος &vey£ygegev: (325) ἡ δὲ γυνὴ 

T. 

0 

0 

περὶ ἧς πρὸ τούτων εἴπομεν. 7 τὸν προφήτην διατρέ- 80 
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qov6«, τοῦ παιδὸς αὐτῇ καταπεσόντος εἰς νόσον ὡς 

καὶ τὴν ψυχὴν ἀφεῖναι καὶ δόξαι νεκρόν, ἀνακλαιομένη 

καὶ ταῖς χερσὶν αὑτὴν αἰκιξομένη. καὶ φωνὰς οἵας ὑπ- 

ἡγόρευε τὸ πάϑος ἀφιεῖσα. κατῃτιᾶτο τῆς παρ᾽ αὐτῇ 

ὅ παρουσίας τὸν προφήτην ὡς ἐλέγξαντα τὰς ἁμαρτίας 

αὐτῆς, καὶ διὰ τοῦτο τοῦ παιδὸς τετελευτηκότος. (3265 

ὃ δὲ παρεκελεύετο ϑαρρεῖν καὶ παραδοῦναι τὸν υἱὸν 

αὐτῷ" ξῶντα γὰρ αὐτὸν ἀποδώσειν. παραδούσης οὖν 

βαστάσας εἰς τὸ δωμάτιον ἐν ᾧ διέτριβεν αὐτός. καὶ 

τὸ χαταϑεὶς ἐπὶ τῆς κλίνης. ἀνεβόησε πρὸς τὸν ϑεὸν οὐ 

καλῶς ἀμείψεσϑαι τὴν ὑποδεξαμένην καὶ ϑρέψασαν., 

τὸν υἱὸν αὐτῆς ἀφαιρησόμενον. ἐδεῖτό τε τὴν ψυχὴν 

εἰσπέμψαι πάλιν τῷ παιδὶ καὶ παρασχεῖν αὐτῷ τὸν 
βίον. 4321» τοῦ δὲ ϑεοῦ κατοικτείραντος μὲν τὴν μη- 

τέρα. βουληϑέντος δὲ καὶ τῷ προφήτῃ χαρίσασϑαι τὸ 

uj) δόξαι πρὸς αὐτὴν ἐπὶ κακῷ παρεῖναι. παρὰ πᾶσαν 

προσδοκίαν ἀνεβίωσεν. ἣ δ᾽ εὐχαρίστει τῷ προφήτῃ. 

καὶ τότε σαφῶς ἔλεγε μεμαϑηκέναι ὅτι τὸ ϑεῖον αὐτῷ 

1 e 

διαλέγεται. 

20 (928) χρόνου δ᾽ ὀλίγου διελϑόντος παραγίνεται 

πρὺς ἄχαβον τὸν βασιλέα κατὰ βούλησιν τοῦ ϑεοῦ, 

δηλώσων αὐτῷ τὸν γενησόμενον ὑετόν. λιμὸς δὲ τότε 

κατεῖχε τὴν χώραν ἅπασαν καὶ πολλὴ τῶν ἀναγκαίων 

ἀπορία. ὡς μὴ μόνον ἀνθρώπους ἄρτων σπανίζειν. 

ἀλλὰ καὶ τὴν γῆν μηδ᾽ ὅσα τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἄλλοις 

χτήνεσι πρὸς νομήν ἐστι χρήσιμα διὰ τὴν ἀνομβρίαν 

ἀναδιδόναι. 9295) τὸν οὖν ἐπιμελόμενον αὐτοῦ τῶν 

χτημάτων ὁ βασιλεὺς καλέσας Θβεδίαν. ἀπιέναι βού- 

λεσϑαι πρὸς αὐτὸν εἶπεν ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων 

80 χαὶ τοὺς χειμάρρους, ἵν᾽ εἴ zov παρ᾽ αὐτοῖς εὑρεϑείη 
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πόα, ταύτην εἰς τροφὴν ἀμησάμενοι τοῖς κτήνεσιν ἔχωσι. 

x«i περιπέμψαντα κατὰ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην τοὺς ξη- 

τήσοντας τὸν προφήτην ᾿Ηλίαν οὐχ ηὑρηκέναι. (390) 
συνέπεσθαι δὴ ἐχέλευσε κἀκεῖνον αὐτῷ. δόξαν οὖν 

ἐξορμᾶν αὐτοῖς. μερισάμενοι τὰς ὁδοὺς ὅ τε ὁ βεδίας 

καὶ ὃ βασιλεὺς ἀπῇσαν ἕτερος ἑτέραν τῶν ὁδῶν. συνε- 

βεβήκει δέ, καϑ' ὃν ᾿Ιεξαβέλη ἡ βασίλισσα καιρὸν τοὺς 

προφήτας ἀπέκτεινε. τοῦτον ἑκατὸν ἐν τοῖς ὑπογείοις 

σπηλαίοις χρύψαι προφήτας, καὶ τρέφειν αὐτοὺς ἄρτον 

χορηγοῦντα μόνον καὶ ὕδωρ. 991. μονωθϑέντι δ᾽ αὖ 

ἀπὸ τοῦ βασιλέως Θβεδίᾳ συνήντησεν ὁ προφήτης 

᾿Ηλίας" καὶ πυϑόμενος παρ᾽ αὐτοῦ τίς εἴη καὶ μαϑὼν 

προσεκύνησεν αὐτόν. ὃ δὲ πρὸς τὸν βασιλέα βαδίζειν 

ἐκέλευσε καὶ λέγειν ὅτι παρείη πρὸς αὐτόν. «48382» ὃ 

δέ, τί κακὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ πεπονθότα πρὸς τὸν ἀποκτεῖ- 

vc ζητοῦντα καὶ πᾶσαν ἐρευνήσαντα γῆν πέμπειν αὐτὸν 

ἔλεγεν. ἢ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖν αὐτὸν ὅτι μηδένα τόπον κατ- 

ἕλιπεν εἰς ὃν οὐκ ἀπέστειλε τοὺς ἀνάξοντας, εἰ λάβοιεν. 

ἐπὶ ϑανάτῳ; (3935 καὶ γὰρ εὐλαβεῖσϑαι πρὸς αὐτὸν 

ἔφασκε. μὴ τοῦ ϑεοῦ φανέντος αὐτῷ πάλιν εἰς ἄλλον᾽ 

ἀπέλϑῃ τόπον. εἶτα διαμαρτὼν αὐτοῦ πέμψαντος τοῦ 

βασιλέως μὴ δυνάμενος εὑρεῖν ὅπου ποτ᾽ εἴη γῆς, ἀπο- 

ϑάνῃ. (9394) προνοεῖν οὖν αὐτοῦ τῆς σωτηρίας παρ- 

ἐκάλει, τὴν περὶ τοὺς ὁμοτέχνους αὐτοῦ σπουδὴν λέγων, 

ὅτι σώσειεν ἑκατὸν προφήτας. ᾿Ιεζαβέλης πάντας τοὺς 

ἄλλους ἀνῃρηκυίας, καὶ ἔχοι xsxovuuévovg αὐτοὺς καὶ 

τρεφομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ. ὃ δὲ μηδὲν δεδιότα βαδίζειν 
ἐκέλευε πρὸς τὸν βασιλέα, δοὺς αὐτῷ πίστεις ἐνόρκους 

ὅτι πάντως κατ᾽ ἐκείνην ᾿4χάβῳ φανήσεται τὴν ἡμέραν. 

σι 

τῷ ς 

5 (9355 μηνύσαντος δὲ τῷ βασιλεῖ τοῦ Ἰὡβεδίου τὸν so 
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Ἠλίαν, ὑπήντησεν ὁ "Ayefoe, καὶ ἤρετο μετ᾽ ὀργῆς εἰ 
αὐτὸς εἴη ὁ τὸν Ἑβραίων λαὺν κακώσας καὶ τῆς ἀκαρ- 

πίας αἴτιος τῇ γῇ γενόμενος. ὃ δ᾽ οὐδὲν ὑποϑωπεύσας 

αὐτὸν εἶπεν ἅπαντα τὰ δεινὰ πεποιηκέναι καὶ τὸ γένος 

α αὐτοῦ, ξενικοὺς ἐπεισενηνοχότας τῇ χώρᾳ ϑεοὺς καὶ 

τούτους σέβοντας. τὸν δ᾽ ἴδιον αὐτῶν. ὃς μόνος ἐστὶ 

ϑεός. ἀπολελοιπότας. καὶ μηδεμίαν ἔτι πρόνοιαν αὐτοῦ 

ποιουμένους. (3365 νῦν μέντοι γ᾽ ἀνελϑόντα ἐκέλευε 

πάντα τὸν λαὺν εἰς τὸ Καρμήλιον ὄρος ἀϑροοῖσαι πρὸς 

αὑτόν. x«l τοὺς προφήτας αὐτοῦ καὶ τῆς γυναικός, 

εἰπὼν ὅσοι τὸν ἀριϑμὸν εἴησαν, καὶ τοὺς τῶν ἄλσεων 

προφήτας. ὡς τετρακοσίους τὸ πλῆϑος ὄντας. 931» 

ὡς δὲ συνέδραμον πάντες εἰς τὸ προειρημένον ὄρος 

"Ayéfov διαπέμψαντος. σταϑεὶς αὐτῶν ὃ προφήτης 

5 Ἡλίας μεταξύ, μέχρι πότε διῃρημένους αὐτοὺς τῇ δια- 

νοίᾳ καὶ ταῖς δόξαις οὕτω βιώσειν ἔφασκε. νομίσαντας 

μὲν γὰρ τὸν ἐγχώριον ϑεὸν ἀληϑῆ καὶ μόνον ἕπεσϑαι 

τούτῳ καὶ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ παρήνει. μηδὲν δὲ τοῦ- 

rov ἡγουμένους. ἀλλὰ περὶ τῶν ξενικῶν ὑπειληφότας 
30 ὡς ἐκείνους δεῖ ϑρησκεύειν. αὐτοῖς συνεβούλευε κατ- 

ακολουϑεῖν. {9985 τοῦ δὲ πλήϑους μηδὲν πρὸς ταῦτ᾽ 

ἀποχριναμένου, ἠξίωσεν ᾿Ηλίας, πρὸς διάπειραν τῆς τε 

τῶν ξενικῶν ϑεῶν ἰσχύος καὶ τῆς τοῦ ἰδίου. μόνος 

ὧν αὐτοῦ προφήτης, ἐκείνων δὲ τετρακοσίους ἐχόντων. 

s λαβεῖν αὐτός τε βοῦν καὶ ταύτην ϑύσας ἐπιϑεῖναι τοῖς 

ξύλοις. πυρὸς οὐχ ὑφαφϑέντος, κἀκείνους ταὐτὸ ποιή- 

σαντας ἐπικαλέσασϑαι τοὺς ἰδίους ϑεοὺς ἀνακαῦσαι 

τὰ ξύλα: γενομένου γὰρ τούτου μαϑήσεσθϑαι τότε τὴν 

ἀληϑῆ φύσιν τοῦ ϑεοῦ. {8995 ἀρεσάσης δὲ τῆς γνώ- 
30 uxo ἐκέλευσεν ᾿Ηλίας τοὺς προφήτας ἐχλεξαμένους βοῦν 

8 335 — 8 Reg. XVIII 17. 
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πρώτους τὲ ϑῦσαι καὶ τοὺς αὑτῶν ἐπικαλέσασϑαι ϑεούς. 

ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν ἀπήντα παρὰ τῆς εὐχῆς αὐτοῖς καὶ τῆς 
ἐπικλήσεως ϑύσασι τοῖς προφήταις. σκώπτων ὃ ᾿Ηλίας 

μεγάλῃ βοῇ καλεῖν αὐτοὺς ἐκέλευε τοὺς ϑεούς" ἢ γὰρ 

ἀποδημεῖν αὐτοὺς ἢ κχαϑεύδειν. 4940» τῶν δ᾽ ἀπ᾽ 

ὕρϑρου τοῦτο ποιούντων μέχρι μέσης ἡμέρας. καὶ τε- 

μνόντων αὑτοὺς μαχαίραις καὶ σειρομάσταις κατὰ τὸ 

πάτριον ἔϑος. μέλλων αὐτὸς ἐπιτελεῖν τὴν ϑυσίαν,., 

ἐκέλευσε τοὺς μὲν ἀναχωρῆσαι, τοὺς δ᾽ ἐγγὺς προσελ- 

ϑόντας τηρεῖν αὐτόν. μὴ πῦρ λάϑρᾳ τοῖς ξύλοις ἐμ- 

βάλῃ. {941} τοῦ δ᾽ ὄχλου προσελϑόντος. λαβὼν δώ- 

Ócx« λίϑους χατὰ φυλὴν τοῦ λαοῦ τῶν Ἑβραίων 

ἀνέστησεν ἐξ αὐτῶν ϑυσιαστήριον, καὶ περὶ αὐτὸ δεξα.- 

μενὴν ὥρυξε βαϑυτάτην. καὶ συνϑεὶς τὰς σχίξας ἐπὶ 

τοῦ βωμοῦ καὶ κατ᾽ αὐτῶν ἐπιϑεὶς τὰ ἱερεῖα, τέτταρας 
ἀπὸ τῆς κρήνης ὑδρίας προσέταξε πληρωϑείσας ὕδατος 

χατασχεδάσαι τοῦ ϑυσιαστηρίου. ὡς ὑπερβαλεῖν αὐτὸ 

x«i τὴν δεξαμενὴν ἅπασαν ὕδατος γεμισϑῆναι πηγῆς 

ἀναδοϑείσης. (942) ταῦτα δὲ ποιήσας ἤρξατο εὔχε- 

σϑαι τῷ ϑεῷ καὶ καλεῖν αὐτὸν καὶ ποιεῖν τῷ πεπλα- 
νημένῳ πολὺν ἤδη χρόνον λαῷ φανερὰν τὴν αὑτοῦ 

δύναμιν. καὶ ταῦτα λέγοντος ἄφνω πῦρ ἐξ οὐρανοῦ, 

τοῦ πλήϑους ὁρῶντος. ἐπὶ τὸν βωμὸν ἔπεσε καὶ τὴν 

ϑυσίαν ἐδαπάνησεν. ὡς ἀνακαῆναι καὶ τὸ ὕδωρ καὶ 

ψαφαρὸν γενέσθαι τὸν τόπον. 

845) οἵ δ᾽ Ἰσραηλῖται τοῦτ᾽ ἰδόντες ἔπεσον ἐπὶ 

τὴν γῆν καὶ προσεκύνουν ἕνα ϑεὸν καὶ μέγιστον καὶ 

ἀληϑῆ μόνον ἀποχαλοῦντες, τοὺς δ᾽ ἄλλους ὀνόματα 

ὑπὸ φαύλης καὶ ἀνοήτου δόξης πεποιημένα. συλλα- 

σι 

15 

βόντες δ᾽ αὐτῶν καὶ τοὺς προφήτας ἀπέχτειναν, ᾿Ηλία 30 

8 840 — 3 Reg. XVIII 98. 
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τοῦτο παραινέσαντος. ἔφη δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ πορεύε- 

σϑαι πρὸς ἄριστον μηδὲν ἔτι φροντίσαντα μετ᾽ ὀλίγον 

γὰρ ὄψεσϑαι τὸν ϑεὸν ὕοντα. (3445 καὶ ὃ μὲν Ayafoc 

ἀπηλλάγη, Ἠλίας δ᾽ ἐπὶ τὸ ἀκρωτήριον τοῦ Καρμηλίου 

ἀναβὰς ὕρους καὶ καϑίσας ἐπὶ τῆς γῆς προσηρείσατο 

τοῖς γόνασι τὴν κεφαλήν. τὸν δὲ ϑεράποντα ἐχέλευσεν 

ἀνελθόντα ἐπί τινα σκοπὴν εἰς τὴν ϑάλατταν ἀποβλέ- 

πεῖν. xüv ἴδῃ νεφέλην ἐγειρομένην ποϑέν. φράζειν 

αὐτῶ" μέχρι γὰρ τότε χαϑαρῶ εἶναι συνέβαινε τῷ ἀέρι. 

{9455 τοῦ δ᾽ ἀναβάντος καὶ πολλάκις μηδὲν ὁρᾶν φρά- 

σαντος. ἕβδομον ἤδη βαδίσας ἑορακέναι μελαινόμενον 

εἶπέ τι τοῦ ἀέρος. οὐ πλέον ἴχνους ἀνθρωπίνου. ὃ δ᾽ 

Ἠλίας ταῦτ᾽ ἀκούσας πέμπει πρὸς τὸν "Ayaflov, κελεύων 

αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν ἀπέρχεσϑαι πρὶν ἢ καταρραγῆναι 

τὸν Oufoov. 4346» καὶ ὃ μὲν εἰς εσράηλαν πόλιν 

παραγίνεται. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ τοῦ ἀέρος ἀχλύσαντος 

καὶ νέφεσι καλυφϑέντος πνεῦμά τε λάβρον ἐπιγίνεται 

καὶ πολὺς ὄμβρος. ὃ δὲ προφήτης ἔνϑους γενόμενος 

τῷ τοῦ βασιλέως ἅρματι μέχρι τῆς Ἰεσραήλας Ἰξάρου 

πόλεως συνέδραμε. 
(3475 μαϑοῦσα δ᾽ ἡ τοῦ ᾿ἡχάβου γυνὴ ᾿Ιεξαβέλη 

τί Tt σημεῖα τὰ ὑπὸ τοῦ ᾿Ηλίου γενόμενα καὶ ὅτι τοὺς 

προφήτας αὐτῆς ἀπέκτεινεν. ὀργισϑεῖσα πέμπει πρὸς 

αὐτὸν ἀγγέλους. ἀπειλοῦσα δι᾽ αὐτῶν ἀποκτενεῖν αὐτόν. 

ὡς κἀκεῖνος τοὺς προφήτας αὐτῆς ἀπολέσειε. (348) 

φοβηϑεὶς δ᾽ ὁ Ἠλίας φεύγει εἰς πόλιν Βηρσουβεὲ λε- 

γομένην (ἐπ᾽ ἐσχάτης δ᾽ ἔστιν αὕτη τῆς χώρας τῶν 

τὴν Ἰούδα φυλὴν ἐχόντων κατὰ τὴν ᾿Ιδουμαίων γῆν). 

χαταλιπὼν δ᾽ ἐχεῖ τὸν ϑεράποντα εἰς τὴν ἔρημον ἀν- 

80 ἐχώρησεν. εὐξάμενος δ᾽ ἀποθανεῖν (οὐ γὰρ δὴ κρείτ- 

8344 — 3 Reg. XVIII 42. 
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τῶν εἶναι τῶν πατέρων, ἵν᾽ ἐκείνων ἀπολωλότων αὐτὸς 
ζῆν γλίχηται) κατεχοιμήϑη πρός τινι δένδρῳ. 42349» 

διεγείραντος δ᾽ αὐτόν τινος ἀναστὰς εὑρίσκει παρα- 

κειμένην αὑτῷ τροφήν. φαγὼν δὲ καὶ συλλεξάμενος 

ἐκ τῆς τροφῆς ἐκείνης τὴν δύναμιν. εἰς τὸ Σιναῖον 5 

καλούμενον ὄρος παραγίνεται, οὗ Μωυσῆς τοὺς νόμους 

παρὰ τοῦ ϑεοῦ λέγεται λαβεῖν. «2300» εὑρὼν δ᾽ ἐν 

αὐτῷ σπήλαιόν τι κοῖλον εἴσεισι. καὶ διετέλει ποιού- 

μενος ἐν αὐτῷ τὴν μονήν. ἐρομένης δέ τινος αὐτὸν 
φωνῆς ἐξ ἀδήλου τί παρείη καταλελοιπὼς τὴν πόλιν ι 

ἐχεῖσε, διὰ τὸ κτεῖναι μὲν τοὺς προφήτας τῶν ξενικῶν 

fev, πεῖσαι δὲ τὸν λαὸν ὅτι μόνος εἴη 9:09 ὃ ὧν ὃν 

ἐξ ἀρχῆς ἐϑρήσκευσαν, ἔφησε" ξητεῖσϑαι γὰρ ἐπὶ τούτῳ 

πρὸς τιμωρίαν ὑπὸ τῆς γυναικὸς τοῦ βασιλέως. (3515 

πάλιν δ᾽ ἀκούσας προελθεῖν εἰς τὸ ὕπαιϑρον τῇ ἐπ- 

ιούσῃ (γνώσεσϑαι γὰρ οὕτω τί δεῖ ποιεῖν), προῆλϑεν 

ἐκ τοῦ σπηλαίου μεϑ' ἡμέραν, καὶ σεισμοῦ τ᾽ ἐπακούει 

καὶ λαμπρὰν πυρὸς αὐγὴν ὁρᾷ. (902) καὶ γενομένης 

ἡσυχίας φωνὴ ϑεία μὴ ταράττεσθαι τοῖς γινομένοις 

- 

0 

5 

EN , ΄ N 54." - E) z 
αὐτὸν παρακελεύεται (κρατήσειν γαρ οὐδένα τῶν £y- 30 

ϑρῶν αὐτοῦ), προσέταξέ 9' ὑποστρέψαντα εἰς τὴν οἱ- 

χείαν ἀποδεῖξαι τοῦ πλήϑους βασιλέα Ἰηοῦν τὸν Νε- 

μεσσαίου παῖδα, ἐκ Δαμασκοῦ δὲ τῶν Σύρων ᾿᾽4ζάηλον» 
ἀντ᾽ αὐτοῦ δὲ προφήτην ᾿Ελισσαῖον ὑπ᾽ αὐτοῦ γενή- 
σεσϑαι ἐκ πόλεως ᾿4βελᾶς" διαφϑερεῖ δὲ τοῦ ἀσεβοῦς 5 

ὔχλου τοὺς μὲν ᾿Δξάηλος τοὺς δὲ Ἰηοῦς. 42353) ὁ δ᾽ 

Ἠλίας ὑποστρέφει ταῦτ᾽ ἀκούσας εἰς τὴν Ἑβραίων 

χώραν, καὶ τὸν Σαφάτου παῖδα ᾿Ελισσαῖον καταλαβὼν 

ἀροῦντα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τινὰς ἄλλους ἐλαύνοντας ζεύγη 

δώδεχα., προσελϑὼν ἐπέρριψεν αὐτῷ τὸ ἴδιον ἱμάτιον. 9 

8349 — 3 Reg. XIX 5. 

2 

0. 



ODAOH 245 

4354» 6 δ᾽ Ἐλισσαῖος εὐθέως προφητεύειν ἤρξατο. καὶ 

καταλιπὼν τοὺς βοῦς ἠκολούϑησεν Ηλίᾳ. δεηϑεὶς δὲ 

συγχωρῆσαι αὐτῷ τοὺς γονεῖς ἀσπάσασϑαι. κελεύον- 

τος τοῦτο ποιεῖν, ἀποταξάμενος αὐτοῖς εἵπετο. καὶ ἦν 

5 Ἠλίου τὸν ἅπαντα χρόνον τοῦ ξῆν χαὶ μαϑητὴς καὶ 

διάκονος. 

(3555 καὶ τὰ μὲν περὶ τοῦ προφήτου τούτου τοι- 

αὔτα ἦν. Νάβουϑος δέ τις ἦν ἐκ πόλεως Ἰξάρου ἀγρο- 

γείτων ὧν τοῦ βασιλέως. παρακαλοῦντος δ᾽ αὐτὸν ἀπο- 

τὸ δόσϑαι τιμῆς ὕσης βούλεται τὸν πλησίον αὐτοῦ τῶν 

ἰδίων ἀγρόν, ἵνα συνάψας ἕν αὐτὸ ποιήσῃ κτῆμα. εἰ 

δὲ μὴ βούλοιτο χρήματα λαβεῖν. ἐπιτρέποντος ἐκλέξα- 

σϑαι τῶν ἀγρῶν τινὰ τῶν ἐχείνου, τοῦτο μὲν οὔ φησι 

ποιήσειν. αὐτὸς δὲ τὴν ἰδίαν καρπώσεσϑαι γῆν ἣν 

1 ἐκληρονόμησε τοῦ πατρός. (3565 λυπηϑεὶς δ᾽ ὡς ἐφ᾽ 

ὕβρει τῷ μὴ τἀλλότρια λαβεῖν ὃ βασιλεὺς οὔτε Aov- 

τρὸν προσηνέγχατο οὔτε τροφήν. τῆς δ᾽ ᾿Ιεξαβέλης τῆς 

γυναικὺς αὐτοῦ πυνϑανομένης ὅ τι λυπεῖται καὶ μήτε 

λούεται μήτ᾽ ἄριστον αὑτῷ παρατίϑεται μήτε δεῖπνον. 

50 διηγήσατο αὐτῇ τὴν Ναβούϑου σκαιότητα. καὶ ὡς χρη- 

σάμενος ἐπιεικέσι πρὸς αὐτὸν λόγοις καὶ βασιλικῆς ἐξ- 

ουσίας ὑποδεεστέροις ὑβρισϑείη. μὴ τυχὼν ὧν ἠξίου. 

(901) ἣ δὲ μὴ μικροψυχεῖν ἐπὶ τούτοις παρεκάλει. 

παυσάμενον δὲ τῆς λύπης ἐπὶ τὴν συνήϑη τραπέσϑαι 

80 τοῦ σώματος πρόνοιαν μελήσειν γὰρ αὐτῇ περὶ τῆς 

Ναβούϑου τιμωρίας. «4358» χαὶ παραχρῆμα πέμπει 

γράμματα πρὺς τοὺς ὑπερέχοντας τῶν ᾿Ιεσραηλιτῶν ἐκ 

τοῦ ᾿ἀχάβου ὀνόματος. νηστεῦσαί τὲ κελεύουσα καὶ 

ποιησαμένους ἐκκλησίαν προχαϑίσαι μὲν αὐτῶν Νά- 

80 βουϑὸν (εἶναι γὰρ αὐτὸν γένους ἐπιφανοῦς). παρα- 
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σχευασαμένους δὲ τρεῖς τινὰς τολμηροὺς τοὺς κατα- 

μαρτυρήσοντας αὐτοῦ ὡς τὺν ϑεόν τ᾽ εἴη βλασφημήσας 

x«i τὸν βασιλέα. καταλεῦσαι καὶ τούτῳ διαχρήσασθαι 

τῷ τρόπῳ. 2309» καὶ Νάβουϑος μέν. ὡς ἔγραψεν ἣ 

βασίλισσα. οὕτω καταμαρτυρηϑεὶς βλασφημῆσαι τὸν ὅ 

δϑεόν τὲ καὶ "Axofov, βαλλόμενος ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἀπ- 

£Üwvev: ἀκούσασα δὲ ταῦτα ἡ ᾿Ιεξαβέλη εἴσεισι πρὸς 

τὸν βασιλέα καὶ κληρονομεῖν τὸν Ναβούϑου ἀμπελῶνα 

προῖχα ἐχέλευσεν. (3605 ὁ δ᾽ 'ἄχαβος ἥσϑη τοῖς γε- 
yevquévoig, καὶ ἀναπηδήσας ἀπὸ τῆς κλίνης ὀψόμενος ι 

ἧκε τὸν ἀμπελῶνα τὸν Ναβούϑου. ἀγανακτήσας δ᾽ ὃ 

ϑεὸς πέμπει τὸν προφήτην ᾿Ηλίαν εἰς τὸ Ναβούϑου 

χωρίον, ᾿χάβῳ συμβαλοῦντα καὶ περὶ τῶν πεπραγμένων 

ἐρησόμενον ὅ τι κτείνας τὸν ἀληϑῆ δεσπότην τοῦ χω- 

Qíov κληρονομήσειεν αὐτὸς ἀδίκως. «901. ὡς δ᾽ ἧκε τὸ 

πρὺς αὐτόν, εἰπόντος τοῦ βασιλέως ὅ τι βούλεται χρή- 

σασϑαι αὐτῷ (αἰσχρὸν γὰρ εἶναι ἐφ᾽ ἁμαρτήματι λη- 

φϑῆναι ox αὐτοῦ", κατ᾽ ἐκεῖνον ἔφη τὸν τόπον ἐν à 
τὸν Ναβούϑου νεχρὸν ὑπὺ χυνῶν δαπανηϑῆναι συν- 

ἔβη, τό τ᾽ αὐτοῦ αἷμα χαὶ τὸ τῆς γυναικὸς χυϑήσε- 3 

σϑαι. καὶ πᾶν αὐτοῦ τὸ γένος ἀπολεῖσθαι. τοιαῦτα 

ἀσεβῆσαι τετολμηκότος καὶ παρὰ τοὺς πατρίους νόμους 

πολίτην ἀδίκως ἀνῃρηκότος. 2302» ᾿χάβῳ δὲ λύπη 

τῶν πεπραγμένων εἰσῆλϑε καὶ μετάμελος. καὶ σακκίον 

ἐνδυσάμενος γυμνοῖς τοῖς ποσὶ διῆγεν, οὐχ ἁπτόμενος 5: 

τροφῆς. ἀνθομολογούμενός τὲ τὰ ἡμαρτημένα ὡς τὸν 

ϑεὸν οὕτως ἐξευμενίζων. ὃ δὲ ξῶντος μὲν αὐτοῦ πρὸς 

τὸν προφήτην εἶπεν ὑπερβαλεῖσϑαι τὴν τοῦ γένους τι- 

μωρίαν. ἐπεὶ τοῖς τετολμημένοις μετανοεῖ, τελέσειν δὲ 

τὴν ἀπειλὴν ἐπὶ τῷ υἱῷ τοῦ ᾿άχάβου. x 
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καὶ ὃ uiv προφήτης ταῦτ᾽ ἐδήλωσε τῷ βασιλεῖ" 14 

(3635 τῶν δὲ περὶ τὸν ἄχαβον ὄντων τοιούτων, κατὰ 
τὸν αὐτὸν καιρὺν ὃ τοῦ ᾿ἀδάδου υἱὸς βασιλεύων τῶν 

Σύρων καὶ ZcuecoxoD, δύναμιν ἐξ ἁπάσης τῆς χώρας 

5 συναγαγὼν καὶ συμμάχους τοὺς πέραν Εὐφράτου βα- 

σιλέας ποιησάμενος τριάκοντα χαὶ δύο, ἐστράτευσεν 

ἐπὶ τὸν "Ayafov. (904) ὃ δ᾽ οὐκ ὧν ὅμοιος αὐτῷ τῇ 

στρατιᾷ πρὸς μάχην μὲν οὐ παρετάξατο, πάντα δ᾽ εἰς 

τὰς ὀχυρωτάτας πόλεις ἐγκλείσας τὰ ἐν τῇ χώρᾳ, αὐτὸς 

τὸ μὲν ἔμεινεν ἐν Σαμαρείᾳ (τείχη γὰρ αὐτῇ λίαν ἰσχυρὰ 
περιεβέβλητο. καὶ τἄλλα δυσάλωτος ἐδόκει), ὃ δὲ Σύρος 

ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ἧκεν ἐπὶ τὴν Σαμάρειαν. καὶ 

περιχαϑίσας αὐτῇ τὸν στρατὸν ἐπολιόρκει" (3605 πέμψας 

δὲ χήρυχα πρὸς ἄχαβον ἠξίου πρεσβευτὰς δέξασϑαι 
τὸ παρ᾽ αὐτοῦ, δι᾽ ὧν αὐτῷ δηλώσει τί βούλεται. τοῦ δ᾽ 

᾿Ισραηλιτῶν βασιλέως πέμπειν ἐπιτρέψαντος, ἐλϑόντες 

οὗ πρέσβεις ἔλεγον κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ βασιλέως τὸν ᾿4χά- 

βου πλοῦτον καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας 

᾿ἀδάδου τυγχάνειν" ἂν δ᾽ ὁμολογήσῃ καὶ λαβεῖν αὐτὸν 
30 τούτων ὕσα βούλεται συγχωρήσῃ, τὴν στρατιὰν ἀπάξει 

καὶ παύσεται πολιορκῶν αὐτόν. 2360» ὁ δ᾽ "Ayafos 
τοῖς πρέσβεσιν ἐκέλευσε πορευϑεῖσι λέγειν αὐτῶν τῷ 

βασιλεῖ ὅτι καὶ αὐτὸς καὶ οἵ ἐκείνου πάντες κτήματ᾽ 
εἰσὶν αὐτοῦ. 2361» ταῦτα δ᾽ ἀπαγγειλάντων. πέμπει 

35 πάλιν πρὺς αὐτὸν ἀξιῶν, ἀνωμολογηκότα εἶναι τὰ πάντα 

ἐκείνου. δέξασθαι τοὺς πεμφϑησομένους εἰς τὴν ἐπ- 

ἰοῦσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ δούλους" oig ἐρευνήσασι τά τε βασί- 

λεια καὶ τοὺς τῶν φίλων καὶ συγγενῶν οἴκους ἐκέλευσε 

διδόναι πᾶν ὅ τι ἂν ἐν αὐτοῖς εὕρωσι κάλλιστον. τὰ 

80 δ᾽ ἀπαρέσαντα σοὶ καταλείψουσιν. 42368» "Ayefog δ᾽ 
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ἀγασϑεὶς ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ πρεσβείᾳ τοῦ τῶν Σύρων βα- 

σὶλέως. συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆϑος ἔλεγεν ὡς 

αὐτὸς μὲν ἑτοίμως εἶχεν ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῶν καὶ 
εἰρήνης καὶ γυναῖχας τὰς ἰδίας προέσϑαι τῷ πολεμίῳ 

x«l τὰ τέκνα, καὶ πάσης παραχωρῆσαι κτήσεως" ταῦτα 

γὰρ ἐπιζητῶν ἐπρεσβεύσατο πρῶτον ὁ Σύρος" 4369» 

“νῦν δ᾽ ἠξίωκε δούλους πέμψαι τάς τε πάντων οἰκίας 

ἐρευνῆσαι καὶ μηδὲν ἐν αὐταῖς καταλιπεῖν τῶν καλλίστων 

χτημάτων. πρόφασιν βουλόμενος πολέμου λαβεῖν, εἰδὼς 

ὅτι τῶν μὲν ἐμαυτοῦ δι᾽ ὑμᾶς οὐκ ἂν φεισαίμην. ἀφορμὴν 

δ᾽ ἐκ τοῦ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀηδοῦς πραγματευόμενος 

εἰς τὸ πολεμεῖν. ποιήσω γὲ μὴν τὰ ὑμῖν δοκοῦντα." 

(3105 τὸ δὲ πλῆϑος μὴ δεῖν ἀκούειν τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἔλε- 

γεν. ἀλλὰ καταφρονεῖν xci πρὸς τὸ πολεμεῖν ἑτοίμως 

ἔχειν. τοῖς οὖν πρεσβευταῖς ἀποχρινάμενος λέγειν ἀπελ- 

ϑοῦσιν ὅτι τοῖς τὸ πρῶτον ἀξιωϑεῖσιν ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ νῦν 

ἐμμένει τῆς τῶν πολιτῶν ἀσφαλείας ἕνεκα, πρὺς δὲ τὴν 

δευτέραν ἀξίωσιν οὐχ ὑπακούει, ἀπέλυσεν αὐτούς. 

(011) ὁ δ᾽ ΄4Ἵ΄δαδος ἀκούσας ταῦτα καὶ δυσχεράνας 

τρίτον ἔπεμψε πρὸς άχαβον τοὺς πρέσβεις. ἀπειλῶν 

ὑψηλότερον τῶν τειχῶν, οἷς καταφρονεῖ, χῶμα τούτοις 

ἐπεγείρειν αὐτοῦ τὴν στρατιὰν κατὰ δράκα γῆς λαμβά- 

νουσαν, ἐμφανίζων αὐτῷ τῆς δυνάμεως τὸ πλῆϑος καὶ 

καταπληττόμενος. {912 τοῦ δ᾽ ᾿“χάβου μὴ καυχᾶσϑαι 

δεῖν ἀποχριναμένου καϑωπλισμένον, ἀλλὰ τῇ μάχῃ 

κρείττω γενόμενον, ἐλϑόντες οἵ πρέσβεις καὶ δειπνοῦντα 

καταλαβόντες τὸν βασιλέα μετὰ τριάκοντα καὶ δύο βα- 

σιλέων συμμάχων ἐδήλωσαν αὐτῷ τὴν ἀπόκρισιν. ὃ δ᾽ 

εὐθέως τοῦτο προσέταξε. καὶ περιχαρακοῦν τὴν πόλιν 

25 

xci χώματα βάλλεσϑαι χαὶ μηδένα τρόπον ἀπολιπεῖν 90 
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πολιορκίας. (τὸν qv δ᾽ ᾿ἄχαβος τούτων πραττομένων 

ἐν ἀγωνίᾳ δεινὴ σὺν παντὶ τῷ λαῷ. ϑαρρεῖ δὲ καὶ 

τῶν φόβων ἀπολύεται προφήτου τινὸς αὐτῷ προσελ- 

ϑόντος καὶ φήσαντος αὐτῷ τὸν ϑεὸν ὑπισχνεῖσθαι 

ὃ ποιήσειν τὰς τοσαύτας τῶν πολεμίων μυριάδας ὑπο- 

χειρίους. {9145 πυϑομένῳ δὲ διὰ τίνων ἂν ἡ νίκη 

γένοιτο. διὰ τῶν παίδων εἶπε τῶν ἡγεμόνων. ἡγου- 

μένου σοῦ διὰ τὴν ἀπειρίαν τὴν ἐκείνων. καλέσας δὲ 

τοὺς τῶν ἡγεμόνων υἱούς (ηὑρέϑησαν δ᾽ ὡς διακόσιοι 

τὸ καὶ τριάχοντα δύο), μαϑὼν τὸν Σύρον πρὸς εὐωχίαν 

χαὶ ἄνεσιν τετραμμένον. ἀνοίξας τὰς πύλας ἐξέπεμψε 

τοὺς παῖδας. (34D) τῶν δὲ σκοπῶν δηλωσάντων τοῦτο 

τῷ ᾿δάδῳ. πέμπει τινὰς ὑπαντησομένους. ἐντειλάμενος, 

ἂν μὲν εἰς μάχην ὦσι προεληλυϑότες. ἵνα δήσαντες 

τὸ ἀγάγωσι πρὸς αὐτόν. ἂν δ᾽ εἰρηνικῶς. ὕπως ταὐτὸ 

ποιῶσιν. εἶχε δ᾽ ἑτοίμην "Ayefoe καὶ τὴν ἄλλην στρα- 

τιὰν ἐντὸς τῶν τειχῶν. οἱ δὲ παῖδες τῶν ἀρχόντων 

συμβαλόντες τοῖς φύλαξι πολλοὺς αὐτῶν ἀποκχτείνουσι 

χαὶ τοὺς ἄλλους ἄχρι τοῦ στρατοπέδου διώκουσιν. ἰδὼν 

300b τούτους νικῶντας ὃ τῶν Ἰσραηλιτῶν βασιλεὺς ἐξ- 

ἀφίησι καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν ἅπασαν. (3165 ἣ δ᾽ 

αἰφνιδίως ἐπιπεσοῦσα τοῖς Σύροις ἐχράτησεν αὐτῶν" 

οὐ γὰρ προσεδόκων αὐτοὺς ἐπεξελεύσεσϑαι. καὶ διὰ 

τοῦτο γυμνοῖς καὶ μεϑύουσι προσέβαλλον, ὥστε τὰς 

55 πανοπλίας ἐκ τῶν στρατοπέδων φεύγοντας καταλιπεῖν, 

x«l τὸν βασιλέα διασωϑῆναι μόλις ἐφ᾽ ἵππου ποιησά- 

μενον τὴν φυγήν. (QU ἄχαβος δὲ πολλὴν ὁδὸν διώ- 

«cov τοὺς Σύρους ἤνυσεν, ἀναιρῶν αὐτούς. διαρπάσας 

δὲ τὰ ἐν τῇ παρεμβολῇ (πλοῦτος δ᾽ ἦν οὐχ ὀλίγος. 

80 ἀλλὰ καὶ χρυσοῦ πλῆϑος καὶ ἀργύρου), τά 9 ἅρματα 
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τοῦ ᾿Αδάδου καὶ τοὺς ἵππους λαβὼν ἀνέστρεψεν εἰς 

τὴν πόλιν. 

(3185 τοῦ δὲ προφήτου παρασκευάξεσϑαι φήσαντος 

καὶ τὴν δύναμιν ἑτοίμην ἔχειν ὡς τῷ ἐπιόντι πάλιν ἔτει 

στρατεύσοντος ἐπ᾽ αὐτὸν τοῦ Σύρου, ὁ μὲν ΄ἄχαβος 

πρὺς τούτοις ἦν᾽ (3195 ὁ δ᾽ ἄδαδος διασωϑεὶς ἐκ τῆς 

μάχης μεϑ ὅσης ἐδυνήϑη στρατιᾶς, συνεβουλεύσατο 

τοῖς αὑτοῦ φίλοις πῶς ἐπιστρατεύσηται τοῖς ᾿ἸΙσραηλί- 

ταις. οὗ δ᾽ ἐν μὲν τοῖς ὄρεσιν οὐκ ἐδίδοσαν γνώμην 

συμβαλεῖν αὐτοῖς" τὸν γὰρ ϑεὸν αὐτῶν ἐν τοῖς τοιού- 

τοις δύνασϑαι τύποις. καὶ διὰ τοῦτο νῦν ὑπ᾽ αὐτῶν 

νενικῆσϑαι" κρατήσειν δ᾽ ἔλεγον ἐν πεδίῳ ποιησαμένους 

τὴν μάχην. (3805 συνεβούλευον δὲ πρὺς τούτῳ τοὺς 

μὲν βασιλέας, o0g ἐπηγάγετο συμμάχους, ἀπολῦσαι εἰς 

τὰ οἰκεῖα, τὴν δὲ στρατιὰν αὐτῶν κατασχεῖν, ἀντ᾽ ἐχεί- 
νῶν σατράπας καταστήσαντα, εἰς δὲ τὴν τῶν ἀπολωλό- 

τῶν τάξιν στρατολογῆσαι δύναμιν ἐκ τῆς χώρας τῆς 

αὐτῶν καὶ ἵππους καὶ ἅρματα. δοκιμάσας οὖν ταῦτα 

εἰρῆσϑαι καλῶς οὕτω διεκόσμησε τὴν δύναμιν. 

(9381) ἀρξαμένου δὲ τοῦ ἔαρας ἀναλαβὼν τὴν στρα- : 

τιὼν ἦγεν ἐπὶ τοὺς Ἑβραίους, καὶ γενόμενος πρὺς πόλει 

τινί (φεκὰ δ᾽ αὐτὴν καλοῦσιν) ἐν μεγάλῳ στρατοπε- 

δεύεται πεδίῳ. ᾿άἄχαβος δ᾽ ἀπαντήσας αὐτῷ μετὰ τῆς 

δυνάμεως ἀντεστρατοπεδεύσατο" σφόδρα δ᾽ ἦν ὀλίγον 

αὐτοῦ τὸ στράτευμα πρὸς τοὺς πολεμίους ἀντιπαρα- 

βαλλόμενον. «4382» τοῦ ὃὲ προφήτου προσελθόντος 

αὐτῷ πάλιν καὶ νίκην τὸν ϑεὸν αὐτῷ διδόναι φήσαν- 

τος. ἵνα τὴν ἰδίαν ἰσχὺν ἐπιδείξηται μὴ μόνον £v τοῖς 

ὔὕρεσιν ἀλλὰ κἀν τοῖς πεδίοις ὑπάρχουσαν, ὕπερ οὐκ 

e 

D e 

εἶναι δοκεῖ τοῖς Σύροις. ἑπτὰ μὲν ἡμέρας ἀντεστρατο- 80 
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πεδευκότες ἡσύχαζον. τῇ δ᾽ ὑστάτῃ τούτων ὑπὸ τὸν 

ὕρϑρον προελϑόντων ἐκ τοῦ στρατοπέδου τῶν πολε- 

μίων καὶ παραταξαμένων εἰς μάχην ἀντεπεξῆγε καὶ 

"Ayefos τὴν οἰχείαν δύναμιν. (3885 καὶ συμβαλών, 

5 καρτερᾶς τῆς μάχης γενομένης. τρέπεται τοὺς πολε- 

μίους εἰς φυγὴν καὶ διώκων ἐνέκειτο κτείνων. οἱ δὲ 

x«l ὑπὸ τῶν ἁρμάτων καὶ ox ἀλλήλων ἀπώλοντο, 

ἴσχυσαν δ᾽ ὀλίγοι διαφυγεῖν εἰς τὴν ᾿“φεκὰν πόλιν 

αὐτῶν. (3845 ἀπέϑανον δὲ καὶ αὐτοὶ τῶν τειχῶν αὐτοῖς 

10 ἐπιπεσόντων, ὄντες δισμύριοι ἑπτακισχίλιοι. διεφϑά- 

ρησαν δ᾽ ἐν ἐχείνῃ τῇ μάχῃ ἄλλαι μυριάδες δέχα. ὃ 

δὲ βασιλεὺς τῶν Σύρων “ἄδαδος φεύγων μετὰ τινῶν 

πιστοτότων οἰχετῶν εἰς ὑπόγειον οἶκον ἐκρύβη. (3855 
τούτων δὲ φιλανθρώπους καὶ ἐλεήμονας εἶναι φησάν- 

ιότῶν τοὺς τῶν ᾿Ισραηλιτῶν βασιλέας. καὶ δυνήσεσϑαι 

τῷ συνήϑει τρύπῳ τῆς ἱκετείας χρησαμένους τὴν σω- 

τηρίαν αὐτῷ παρ᾽ ᾿άχάβου λαβεῖν. εἰ συγχωρήσειεν 

αὐτοῖς πρὸς αὐτὸν ἀπελϑεῖν, ἀφῆκεν. οἱ δὲ σάκκους 

ἐνδυσάμενοι xci σχοινία ταῖς κεφαλαῖς περιϑέμενοι 

30 (οὕτω γὰρ τὸ παλαιὸν ἱκέτευον οἵ Σύροι) πρὺς "Ayafiov 

παρεγένοντο, καὶ δεῖσϑαι τὸν "4Óó«Óov σώζειν αὐτὸν 

ἔλεγον. εἰς ἀεὶ δοῦλον αὐτοῦ τῆς χάριτος γενησόμενον. 

(3865 ὃ δὲ συνήδεσθαι φήσας αὐτῷ περιόντι καὶ μηδὲν 

ἐν τῇ μάχῃ πεπονϑύότι. τιμὴν καὶ εὔνοιαν ἣν ἄν τις 

35 ἀδελφῷ παράσχοι κατεπηγγείλατο. λαβόντες δ᾽ ὕρκους 

παρ᾽ αὐτοῦ μηδὲν ἀδικήσειν φανέντα. προάγουσι πο- 

ρευϑέντες ἐκ τοῦ οἴκου ἐν ᾧ ἐχέχρυπτο, καὶ προσ- 
ἄγουσι τῷ ᾿Αχάβω ἐφ᾽ ἅρματος καθεζομένῳ. ὃ δὲ 

προσεκύνησεν αὐτόν. 281» "Ayefog δὲ διδοὺς αὐτῷ 
30 τὴν δεξιὰν ἀνεβίβασεν ἐπὶ τὸ gue, καὶ καταφιλήσας 
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ϑαρρεῖν ἐκέλευσε καὶ μηδὲν τῶν ἀτόπων zoocÓox&v. 

᾿Ἄδαδος δ᾽ ηὐχαρίστει καὶ παρ᾽ ὅλον τὸν τοῦ ζῆν χρό- 
vov ἀπομνημονεύσειν τῆς εὐεργεσίας ὡμολόγει" καὶ τὰς 

πόλεις τῶν ᾿Ισραηλιτῶν, ὃς ἀπήνεγκαν οἵ πρὸ αὐτοῦ 
βασιλεῖς, ἀποδώσειν ἐπηγγείλατο, καὶ ΖΙαμασκόν, ὥστε 

ἐξελαύνειν εἰς αὐτὴν καϑὼς καὶ οἵ πατέρες αὐτοῦ εἰς 

Σαμάρειαν εἶχον τοῦτο ποιεῖν. ἀνήσειν. (388) γενομέ- 

νῶν δ᾽ αὐτοῖς ὕρκων καὶ συνθηκῶν, πολλὰ δωρησάμε- 

vog αὐτῷ "Ayofoe ἀπέπεμψεν εἰς τὴν ἰδίαν βασιλείαν. 
καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς ᾿“δάδου τοῦ Σύρων βασιλέως 

στρατείας ἐπὶ άχαβον καὶ τοὺς ᾿Ισραηλίτας τοιοῦτον 

ἔσχε τὸ τέλος. (3805 προφήτης δέ τις. Μιχαίας τοῦὔ- 

νομα, προσελϑών τινι τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἐκέλευσεν αὐτὸν 

εἰς τὴν κεφαλὴν πλῆξαι: τοῦτο γὰρ ποιήσειν κατὰ 

βούλησιν τοῦ ϑεοῦ. τοῦ δὲ μὴ πεισϑέντος. προεῖπεν 

αὐτῷ παρακούσαντι τῶν τοῦ ϑεοῦ προσταγμάτων. λέ- 

οντι περιτυχόντα διαφϑαρήσεσϑαι. συμβάντος δὲ τού- 

του τἀνϑρώπῳ. πρόσεισιν ἑτέρῳ πάλιν ὃ προφήτης. 

ταὐτὸ προστάττων. (3905 πλήξαντος δ᾽ ἐκείνου καὶ 

ϑραύσαντος αὐτοῦ τὸ χρανίον, καταδησάμενος τὴν κε- 

φαλὴν προσῆλθε τῷ βασιλεῖ λέγων αὐτῷ συνεστρα- 

τεῦσϑαι, καὶ παραλαβεῖν ἐπὶ φυλακῇ τινα τῶν αἰχμα- 

λώτων παρὰ τοῦ ταξιάρχου, φυγόντος δ᾽ αὐτοῦ xivÓv- 

νεύειν ὑπὸ τοῦ παραδεδωκότος ἀποθανεῖν" ἀπειλῆσαι 
γὰρ αὐτόν. εἰ διαφύγοι ὃ αἰχμάλωτος. ἀποκτείνειν. 

(391» δώκαιον δὲ φήσαντος "Ayéfov τὸν ϑάνατον εἶναι. 
λύσας τὴν κεφαλὴν ἐπιγινώσκεται ὑπ᾽ αὐτοῦ Μιχαίας 

ὃ προφήτης ὥν. ἐχέχρητο δὲ σοφίσματι πρὸς αὐτὸν 

τῷ γενομένῳ πρὸς τοὺς μέλλοντας λόγους" (3925 εἶπε 
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γὰρ ὡς ὃ ϑεὸς ἀφέντ᾽ αὐτὸν διαδρᾶναι τὴν τιμωρίαν 30 
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"4ó«Óov τὸν βλασφημήσαντα εἰς αὐτὸν μετελεύσεται. 

καὶ ποιήσει σὲ μὲν ὠποϑανεῖν ὑπ᾽ ἐκείνου, τὸν δὲ λαὺν 

ὑπὸ τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ. παροξυνϑεὶς δ᾽ ἥχαβος πρὸς 

τὸν προφήτην, τὸν μὲν ἐγκλεισϑέντα φυλάττεσϑαι ἐκέ- 
5 ÀevGtv, συγχεχυμένος δ᾽ αὐτὸς ἐπὶ τοῖς Μιχαίου λό- 
γοις ἀνεχώρησεν εἰς τὴν οἰκείαν. 

(3935 καὶ ἄχαβος μὲν ἐν τούτοις ἦν, ἐπάνειμι δ᾽ 

ἐπὶ τὸν Ἱεροσολύμων βασιλέα ᾿Ιωσάφατον, ὃς αὐξήσας 

τὴν βασιλείαν καὶ δυνάμεις ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς ἐν τῇ 
τὸ τῶν ὑπηκόων χώρᾳ καταστήσας, οὐδὲν ἧττον ταῖς ἐπὶ 

᾿Αβία τοῦ πάππου καταληφϑείσαις τῆς Egoatuov κληρου- 

χίας. Ἱεροβοάμου βασιλεύοντος τῶν δέκα φυλῶν, φρουρὰς 

ἐγκαϑίδρυσεν. (304» ἀλλ᾽ εἶχεν εὐμενές τε καὶ συνερ- 

γὸν τὸ ϑεῖον, δίκαιος ὧν καὶ εὐσεβὴς καὶ τί καϑ' ἕκά. 

15 στὴν ἡμέραν ἡδὺ ποιήσει καὶ προσηνὲς τῷ ϑεῷ ζητῶν. 

ἐτίμων δ᾽ αὐτὸν οἱ πέριξ βασιλεῖς δωρεαῖς, ὡς πλοῦτόν 

τὲ ποιῆσαι βαϑύτατον καὶ δόξαν ἄρασϑαι μεγίστην. 

(3955 τρίτῳ ὃὲ τῆς βασιλείας ἔτει συγκαλέσας τοὺς 

ἡγεμόνας τῆς χώρας καὶ τοὺς ἱερεῖς ἐκέλευε τὴν γῆν 

περιελϑόντας ἅπαντα τὸν λαὺν τὸν ὑπ᾽ αὐτὸν διδάξαι 

κατὰ πόλεις τοὺς Μωυσέος νόμους, καὶ φυλάττειν τού- 

τους καὶ σπουδάζειν περὶ τὴν ϑρησκείαν τοῦ ϑεοῦ. καὶ 

ἤσϑη πᾶν τὸ πλῆϑος οὕτως ὡς μηδὲν ἄλλο φιλοτιμεῖ- 

σϑαι μηδ᾽ ἀγαπᾶν ὡς τὸ τηρεῖν τὰ νόμιμα. 2396» οἵ 

3; τὲ πρόσχωροι διετέλουν στέργοντες τὸν Ἰωσάφατον καὶ 

πρὺς αὐτὸν εἰρήνην ἄγοντες. οἵ δὲ Παλαιστινοὶ τακτοὺς 

ἐτέλουν αὐτῷ φόρους, καὶ ΄ραβες ἐχορήγουν κατ᾽ ἔτος 
ἄρνας ἑξήκοντα καὶ τριακοσίους καὶ ἐρίφους τοσούτους. 

πόλεις τὲ μεγάλας ὠχύρωσεν ἄλλας τε καὶ βάρεις, καὶ δύ- 
30 ναμὲν στρατιωτικὴν καὶ ὕπλα πρὺς τοὺς πολεμίους ηὐτρέ- 
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πιστο. (2915 ἦν δ᾽ ἐκ μὲν τῆς Ἰούδα φυλῆς στρατὺς ὁπλι- 
τῶν μυριάδες τριάκοντα, ὧν ᾿Εδναῖος τὴν ἡγεμονίαν si- 
q£v, Ἰωαννῆς δὲ μυριάδων εἴκοσι. ὃ δ᾽ αὐτὸς οὗτος ἡγεμὼν 
£x τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς εἶχε τοξοτῶν πεζῶν μυριάδας 

εἴχοσι. ἄλλος δ᾽ ἡγεμών, Ὀχόβατος ὄνομα. μυριάδας 

ὁπλιτῶν ὀκτωκαίδεκα τὸ πλῆϑος τῷ βασιλεῖ προσένειμε, 

πάρεξ ὧν εἰς τὰς ὀχυρωτάτας διέπεμψε πόλεις. 

(3985 ἠγάγετο δὲ τῷ παιδὶ ᾿Ιωράμῳ τὴν ᾿ἡχάβου 

ϑυγατέρα, τοῦ τῶν δέκα φυλῶν βασιλέως. Γοϑολίαν 

ὄνομα. πορευϑέντα δ᾽ αὐτὸν μετὰ χρόνον τινὰ εἰς Σα- 

μάρειαν φιλοφρόνως ἄχαβος ὑπεδέξατο. καὶ τὸν ἀκολου- 

ϑήσαντα στρατὺν ἐξένισε λαμπρῶς σίτου τε καὶ οἴνου καὶ 

ϑυμάτων ἀφϑονίᾳ, παρεκάλεσέ τὲ συμμαχῆσαι κατὰ τοῦ 

Σύρων βασιλέως, ἵνα τὴν ἐν τῇ Γαλαδηνῇ πόλιν ᾽4ρα- 

μαϑὰν ἀφέληται: 4999) τοῦ γὰρ πατρὺς αὐτὴν τοῦ 

αὐτοῦ πρῶτον τυγχάνουσαν ἀφῃρῆσϑαι τὸν ἐκείνου πα- 

τέρα. τοῦ δὲ Ἰωσαφάτου τὴν βοήϑειαν ἐπαγγειλαμένου 

(χαὶ γὰρ εἶναι δύναμιν αὐτῷ μὴ ἐλάττω τῆς ἐκείνου) 

xci μεταπεμψαμένου τὴν δύναμιν ἐξ Ἱεροσολύμων εἰς 
Σαμάρειαν, προεξελϑόντες ἔξω τῆς πόλεως οἵ δύο βα- 

σιλεῖς. καὶ καϑίσαντες ἐπὶ τοῦ ἰδίου ϑρόνου ἑκάτε- 

ρος, τοῖς οἰχείοις στρατιώταις τὸ στρατιωτικὸν διένεμον. 

«400» Ἰωσαφάτης δ᾽ ἐκέλευσεν. εἴ τινές εἰσι προφῆται, 

χαλέσαντ᾽ αὐτοὺς ἀνακρῖναι περὶ τῆς ἐπὶ τὸν Σύρον 

ἐξόδου, εἰ συμβουλεύουσι κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐπ᾽ 

αὐτὸν ποιήσασθαι τὴν στρατείαν" καὶ γὰρ εἰρήνη καὶ 

φιλία τότε τῷ ᾿Δἀχάβῳ πρὸς τὸν Σύρον ὑπῆρχεν. ἐπὶ 

τρί᾽ ἔτη διαμείνασα ἀφ᾽ οὗ λαβὼν αὐτὸν αἰχμάλωτον 

ἀπέλυσεν ἄχρι ἐκείνης τῆς ἡμέρας. (401) καλέσας δ᾽ 

8 397 — 2 Paral. XVII 14. 8. 398 — 3 Reg. XXII 2; 

2 Paral. XVIII 1. 

σι 

2i 2 



ΟΥΔΟΗ 255 

"Ayefoe τοὺς αὑτοῦ προφήτας. ὡσεὶ τετρακοσίους τὸν 

ἀριϑμὸν ὄντας, ἐκέλευσεν ἐρέσϑαι τὸν tcov εἰ δίδωσιν 

αὐτῷ στρατευσαμένῳ ἐπὶ ἼἌδαδον νίκην καὶ καϑαίρεσιν 

τῆς πόλεως. δι᾽ ἣν ἐχφέρειν μέλλει τὸν πόλεμον. {4025 

5 τῶν δὲ προφητῶν συμβουλευσάντων ἐκστρατεῦσαι (κρα- 

τήσειν γὰρ τοῦ Σύρου καὶ λήψεσϑαι αὐτὸν ὑποχείριον 

ὡς καὶ τὸ πρῶτον) συνεὶς ἐκ τῶν λόγων ᾿Ιωσάφατος 

ὅτε ψευδοπροφῆται τυγχάνουσιν. ἐπύϑετο τοῦ ᾿“χάβου 

εἰ καὶ ἕτερός τις ἔστι προφήτης τοῦ ϑεοῦ, ἵν᾽ ἀκρι- 

10 βέστερον μάϑωμεν περὶ τῶν μελλόντων. 44023» ὁ δ᾽ 

ἔάχαβος εἶναι μὲν ἔφη. μισεῖν δ᾽ αὐτὸν κακὰ προφητεύ- 
σαντα, καὶ προειπόντα ὅτι τεϑνήξεται νικηϑεὶς ὑπὸ τοῦ 

Σύρων βασιλέως" καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐν φυλακῇ νῦν αὐτὸν 

ἔχειν, καλεῖσϑαι δὲ Μιχαίαν, viov Ἰεμβλαίου. τοῦ δ᾽ 
τὸ Ἰωσαφάτου κελεύσαντος αὐτὸν προαχϑῆναι. πέμψας εὐ- 

νοῦχον ἄγει τὸν Μιχαίαν. (4045 κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν ὃ 

εὐνοῦχος ἐδήλωσεν αὐτῷ πάντας τοὺς ἄλλους προφήτας 

νίκην τῷ βασιλεῖ προειρηκέναι. ὃ δ᾽ οὐκ ἐξὸν αὐτῷ 

καταψεύδεσθαι τοῦ ϑεοῦ φήσας, ἀλλ᾽ ἐρεῖν ὅ τι ἂν 

0 αὐτῷ περὶ τοῦ βασιλέως αὐτὸς εἴπῃ, ὡς ἧκε πρὺς τὸν 

"Ayegov καὶ λέγειν αὐτῷ τἀληϑὲς οὗτος ἐνωρκίσατο. 

δεῖξαι τὸν ϑεὸν αὐτῷ τοὺς ᾿Ισραηλίτας φεύγοντας ἔφη 

x«l διωκομένους ὑπὸ τῶν Σύρων καὶ διασκορπιξζομένους 

ὑπ᾽ αὐτῶν εἰς τὰ ὕρη καϑάπερ ποιμένων ἠρημωμένα 

36 ποίμνια. (4005 ἔλεγέ τε σημαίνειν τοὺς μὲν μετ᾽ εἰρή- 

wwe ἀναστρέψειν εἰς τὰ ἴδια, πεσεῖσϑαι δ᾽ αὐτὸν μόνον 

ἐν τῇ μάχῃ. ταῦτα φήσαντος τοῦ Μιχαία, πρὸς Tocá- 

φατον ὃ "Ayopos “ἀλλ᾽ ἔγωγε μικρὸν ἔμπροσϑεν ἐδή- 

λωσά σοι τὴν τἀνϑρώπου᾽ φησί ἱπρός μὲ διάϑεσιν, καὶ 
80 ὅτε μοι τὰ χείρω προυφήτευσε. «4406» τοῦ δὲ Μιχαία 

8 402 — 3 Reg. XXII 6; 2 Paral. XVIII 5. 
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εἰπόντος ὡς προσῆκεν αὐτῷ πάντων ἀκροᾶσϑαι τῶν ὑπὸ 

τοῦ ϑεοῦ προλεγομένων., καὶ ὡς παρορμήσειαν αὐτὸν 

οἵ ψευδοπροφῆται ποιήσασϑαι τὸν πόλεμον ἐλπίδι νίκης. 

x«l ὅτι δεῖ πεσεῖν αὐτὸν μαχόμενον, αὐτὸς μὲν ἦν ἐπ᾽ 
ἐννοίᾳ, Σεδεκίας δέ τις τῶν ψευδοπροφητῶν προσελϑὼν 

τῷ μὲν Μιχαίᾳ μὴ προσέχειν παρήνει" {401) λέγειν 

γὰρ αὐτὸν οὐδὲν ἀληϑές. τεχμηρίῳ δ᾽ ἐχρήσατο οἷς 

Ἠλίας προυφήτευσεν ὃ τούτου χρείττων τὰ μέλλοντα 

συνιδεῖν. x«l γὰρ τοῦτον ἔλεγε προφητεύσαντα ἐν 

Ἰξάρᾳ πόλει. ἐν τῷ Ναβούϑου ἀγρῷ, τὸ αἷμα αὐτοῦ 

κύνας ἀναλιχμήσεσϑαι προειπεῖν καϑὼς καὶ Ναβούϑου 

τοῦ δι᾿ αὐτὸν καταλευσϑέντος ὑπὸ τοῦ ὄχλου. (4085 

ἱδῆλον οὖν ὡς οὗτος ψεύδεται. τῷ κρείττονι προφήτῃ 
τἀναντία λέγων. ἀφ᾽ ἡμερῶν τριῶν φάσκων τεϑνήξε- 

σϑαι. γνώσεσθε δ᾽ εἴπερ ἐστὶν ἀληϑὴς καὶ τοῦ ϑείου 

πνεύματος τὴν δύναμιν ἔχει. εὐθὺς γὰρ ῥαπισϑεὶς ὑπ᾽ 
ἐμοῦ βλαψάτω μου τὴν χεῖρα, ὥσπερ ᾿Ιαδὼν τὴν Tsgo- 
focuov τοῦ βασιλέως συλλαβεῖν ϑελήσαντος ἀπεξήρανε 

δεξιάν: ἀκήκοας ydo, οἶμαι, πάντως τοῦτο γενόμενον." 

«4005. ὡς οὖν πλήξαντος αὐτοῦ τὸν Μιχαίαν μηδὲν 3 
συνέβη παϑεῖν, άχαβος θαρρήσας ἄγειν τὴν στρατιὰν 

πρόϑυμος ἦν ἐπὶ τὸν Σύρον: ἐνίκα γάρ. οἶμαι. τὸ 
χρεών, καὶ πιϑανωτέρους ἐποίει τἀληϑοῦς τοὺς ψευδὸο- 

προφήτας, ἵνα λάβῃ τὴν ἀφορμὴν τοῦ τέλους. Σεδεκίας 

0i σιδηρᾶ ποιήσας κέρατα λέγει πρὸς ΄ἄχαβον ὡς ϑεὸς 

αὐτῷ σημαίνει τούτοις πᾶσαν καταστρέψεσθαι τὴν Συ- 

ρίαν. «4105 Μιχαίαν δὲ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας εἰ- 

πόντα τὸν Σεδεκίαν ταμιεῖον ἐκ ταμιείου χρυβησόμενον 

ἀμείψειν, ξητοῦντα φυγεῖν τῆς ψευδολογίας τὴν δίκην, 

ἐκέλευσεν ὃ βασιλεὺς ἀπαχϑέντα φυλάττεσθαι πρὸς 8 

8406 — 3 Reg. XXII 19; 2 Paral. XVIII 18. 
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᾿ἀχάμωνα τὸν τῆς πόλεως ἄρχοντα. καὶ χορηγεῖσθαι 

μηδὲν ἄρτου xci ὕδατος αὐτῷ περιττότερον. 

«411) καὶ "4yefos μὲν καὶ Ἰωδάφατος ὃ τῶν Tego- 

σολύμων βασιλεὺς ἀναλαβόντες τὰς δυνάμεις ἤλασαν 

εἰς ᾿ἀραμαϑὰν πόλιν τῆς Γαλααδίτιδος" ὃ δὲ τῶν Σύ- 
ρῶν βασιλεὺς ἀκούσας αὐτῶν τὴν στρατείαν ἀντεπή- 

γαγεν αὐτοῖς τὴν αὑτοῦ στρατιάν, καὶ οὐκ ἄπωϑεν τῆς 

᾿ἀραμαϑῆς στρατοπεδεύεται. {4125 συνέϑεντο δὲ ὅ τε 

"Ay«Boe καὶ ωσάφατος ἀποϑέσϑαι μὲν τὸν "Ayefov τὸ 
βασιλικὸν σχῆμα, τὸν δὲ τῶν Ἱεροσολύμων βασιλέα τὴν 

αὐτοῦ στολὴν ἔχοντα στῆναι ἐν τῇ παρατάξει. κατα- 

σοφιξόμενοι τὰ ὑπὸ τοῦ Μιχαίου προειρημένα. ηὗρε δ᾽ 

αὐτὸν τὸ χρεὼν καὶ δίχα τοῦ σχήματος. (4135 ὁ μὲν 

γὰρ ἄδαδος ὃ τῶν Σύρων βασιλεὺς παρήγγειλε τῇ στρα- 

τιᾷὰ διὰ τῶν ἡγεμόνων μηδένα τῶν ἄλλων ἀναιρεῖν, 

μόνον δὲ τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ισραηλιτῶν" οἵ δὲ Σύροι 
τῆς συμβολῆς γενομένης ἰδόντες τὸν Ιωσάφατον ἑστῶτα 

πρὸ τῆς τάξεως. καὶ τοῦτον εἰκάσαντες εἶναι τὸν "Aya- 

Bov, ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ περικυκλωσάμενοι, {4140 

ὡς ἐγγὺς ὄντες ἔγνωσαν οὐκ ὄντα τοῦτον, ἀνεχώρησαν 

ὀπίσω πάντες. ἀπ᾽ ἀρχομένης δ᾽ ἠοῦς ἄχρι δείλης ὀψίας 

μαχόμενοι καὶ νικῶντες ἀπέκτειναν οὐδένα κατὰ τὴν 

τοῦ βασιλέως ἐντολήν. ζητοῦντες τὸν "Aycfov ἀνελεῖν 

μόνον καὶ εὑρεῖν οὐ δυνάμενοι. παῖς δέ τις βασιλικὸς 

35 r00 “δάδου. "4ucvoe ὄνομα. τοξεύσας εἰς τοὺς πολε- 

— μίους τιτρώσκει τὸν βασιλέα διὰ τοῦ ϑώρακος κατὰ τοῦ 

— πνεύμονος. (4155 "4yeflog δὲ τὸ μὲν συμβεβηκὸς οὐκ 
ἔγνω ποιῆσαι τῷ στρατεύματι φανερόν. μὴ τραπείησαν. 

τὸν δ᾽ ἡνίοχον ἐχέλευσεν ἐκστρέψαντα τὸ ἅρμα ἐξαγα- 

(e yeiv τῆς μάχης᾽ χαλεπῶς γὰρ βεβλῆσϑαι καὶ καιρίως. 

$411 — 3 Reg. XXII 29; 2 Paral. XVIII 28. 
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ὀδυνώμενος δ᾽ ἔστη ἐπὶ τοῦ ὥρματος ἄχρι δύνοντος 

ἡλίου. καὶ λιφαιμήσας ἀπέϑανε. 

(4165 xal τὸ μὲν τῶν Σύρων στράτευμα νυκτὸς ἤδη 

γενομένης ἀνεχώρησεν εἰς τὴν παρεμβολήν, δηλώσαντος 

δὲ τοῦ στρατοχήρυχος ὅτι τέϑνηκεν "Ayoafloe, ἀνέξευξαν 5 

εἰς τὰ ἴδια. κομίσαντες δὲ τὸν ᾿άχάβου νεκρὸν εἰς Σὰ- 

μάρειαν ἐχεῖ ϑάπτουσι. (Al T» καὶ τὸ ἅρμα ἀποπλύ- 

ναντες ἕν τῇ Ἰξάρᾳ χρήνῃ (ἦν δὲ καϑηῃμαγμένον τῷ τοῦ 

βασιλέως φόνῳ) ἀληϑῆ τὴν ᾿Ηλία προφητείαν ἐπέγνω- 

σαν" ot μὲν γὰρ κύνες ἀνελιχμήσαντο αὐτοῦ τὸ αἷμα, τ 

αἱ δ᾽ ἑταιριξόμεναι ἐν τῇ κρήνῃ τὸ λοιπὸν λουόμεναι 
τούτῳ διετέλουν. ἀπέϑανε δ᾽ ἐν Ραμαϑῶνι, Μιχαία 

τοῦτο προειρηκότος. {4185 συμβάντων οὖν ᾿χάβῳ τῶν 

ὑπὸ τῶν δύο προφητῶν εἰρημένων, μέγα δεῖ τὸ ϑεῖον 

ἡγεῖσϑαι καὶ τιμᾶν αὐτὸ πανταχοῦ καὶ σέβειν, καὶ τῆς 

ἀληϑείας μὴ τὰ πρὸς ἡδονὴν καὶ βούλησιν πιϑανώτερα 

δοκεῖν, ὑπολαμβάνειν δ᾽ ὅτι προφητείας καὶ τῆς διὰ 

τῶν τοιούτων προγνώσεως οὐδέν ἐστι συμφορώτερον, 

παρέχοντος οὕτω τοῦ ϑεοῦ τί δεῖ φυλάξασϑαι. {4195 

λογίξεσθαί τε πάλιν ἐκ τῶν περὶ τὸν βασιλέα γεγενη- 

[e 

τϑ 

μένων στοχαζομένους προσῆκε τὴν τοῦ χρεὼν ἰσχύν, 
er N , 3 Y " E 3 2 

ὅτε μηδὲ προγινωσκόμενον αὐτὸ διαφυγεῖν ἔστιν, ἀλλ 

ὑπέρχεται τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς ἐλπίσι κολακεῦον 

χρησταῖς, αἷς εἰς τὸ πόϑεν αὐτῶν χρατήδει περιάγει. 

{4205 φαίνεται οὖν καὶ άχαβος ὑπὸ τούτου τὴν διά- 35 
2 , δ’ τὶ 3 T M ^ , 

νοιὰν ἀπατηϑείς. ὥστ ἀπιστῆσαι μὲν τοῖς προλέγουσι 

τὴν ἧτταν. τοῖς δὲ τὰ πρὸς χάριν προφητεύσασι πεισϑεὶς 

ἀποϑανεῖν. τοῦτον μὲν οὖν ὃ παῖς Ὀχοζίας διεδέξατο. 

8 410 — 3 Reg. XXII 36. 



ΒΙΒΛΟΣ ENATH. 

(15 Ἰωσαφάτῳ (00 τῷ βασιλεῖ παραγενομένῳ εἰς 1 

Ἱεροσόλυμα ἀπὸ τῆς συμμαχίας τῆς πρὸς "Aycfov τὸν 

τῶν ᾿Ισραηλιτῶν βασιλέα. ἣν 400p τῷ Σύρων βασιλεὶ 

πολεμοῦντι παρασχὼν ἦν. ὡς προειρήκαμεν. Ἰηοῦς ὃ 

5 προφήτης συντυχὼν ἠτιᾶτο τῆς πρὸς "4yefov συμμα- 

χίας. ἄνϑρωπον ἀσεβῆ καὶ πονηρόν" τὸν γὰρ ϑεὸν 

ἀηδῶς μὲν ἐπὶ τούτῳ διατεϑῆναι. δύσασϑαι μέντοι 

καίπερ ἡμαρτηκότα. διὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ φύσιν οὖσαν 

ἀγαϑήν. ἔλεγεν ἐκ τῶν πολεμίων. 2» καὶ τότε μὲν 

τὸ ἐπ᾿ εὐχαριστίας καὶ ϑυσίας ὃ βασιλεὺς τρέπεται τοῦ 

950v. μετὰ ταῦτα δὲ περιερχόμενος τὴν χώραν ὥρμησεν 

ἐν κύκλῳ πᾶσαν. ὅσης αὐτὸς ἐπῆρχε. τὸν λαὸν ἐχδὲ- 

δάσκειν τά τὲ νόμιμα τὰ διὰ Μωυσέος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 

δοϑέντα χαὶ τὴν εὐσέβειαν τὴν πρὸς αὐτόν. «2» καὶ 

15 δικαστὰς ἀποδείξας ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν βασιλευομένων 

ὑπ᾽ αὐτοῦ. παρεκελεύσατο μηδενὸς οὕτως ὡς roD δι- 

καίου προνοουμένους κρίνειν τοῖς ὄχλοις. μήτε δώρων 

μήτ᾿ ἀξιώματος τῶν ἐν ὑπεροχῇ διὰ πλοῦτον ἢ διὰ 

γένος εἶναι δοκούντων. βραβεύειν δ᾽ ἅπασι τὸ ἴσον. 

30 ἐπισταμένους ὅτι καὶ τῶν χρύφα πραττομένων ἕκαστον 

ὃ ϑεὺς βλέπει. {4) ταῦτα διδάξας κατὰ πόλιν ἑκάστην 

τῶν δύο φυλῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. κατέστησε 

δὲ καὶ ἐν τούτοις κριτὰς ἐκ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Δευιτῶν 

$1 — 2 Paral. XIX 1. 
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x«l τῶν τὰ πρῶτα τοῦ πλήϑους φερομένων, παραινέσας 

ἐπιμελεῖς καὶ δικαίας ποιεῖσϑαι πάσας τὰς κρίσεις" 

(D» ἂν δὲ περὶ μειζόνων διαφορὰν ἔχοντες τῶν ὃμο- 

φύλων τινὲς ἐκ τῶν ἄλλων πέμψωσι πρὸς αὐτοὺς πό- 

λεῶν, τούτοις δὴ μετὰ πλείονος σπουδῆς ἀποφαίνεσϑαι 

δικαίως περὶ τῶν πραγμάτων" μάλιστα γὰρ τὰς ἐν 

ταύτῃ τῇ πόλει κρίσεις. ἐν ἣ τόν τὲ ναὸν εἶναι τοῦ 
ϑεοῦ συμβέβηκε καὶ δίαιταν ὃ βασιλεὺς ἔχει, προσήκειν 

σπουδαίας εἶναι καὶ δικαιοτάτας. {6 ἄρχοντας δ᾽ αὐὖ- 

τῶν ἀποδείκνυσιν ᾿Δ“μασίαν τὸν ἱερέα καὶ Ζαβαδίαν, 

ἐκ τῆς Ἰούδα φυλῆς ἑκατέρους. 

καὶ ὁ μὲν βασιλεὺς τοῦτον τὸν τρόπον διέταττε τὰ 

πράγματα, (5 κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐστράτευον 

ἐπ᾿ αὐτὸν Μωαβῖται καὶ ᾿“μμανῖται, συμπαραλαβόντες 

καὶ ᾿ράβων μεγάλην μοῖραν, καὶ καταστρατοπεδεύονται 

πρὸς ᾿᾿γγαδδὶ πόλει. κειμένῃ πρὸς τῇ ᾿Δσφαλτίτιδι 

λίμνῃ, τριακοσίους ἀπεχούσῃ σταδίους τῶν ἹἹεροσολύ- 

μῶν. γεννᾶται δ᾽ ἐν αὐτῇ φοίνιξ ὃ κάλλιστος καὶ ózo- 

σι 

m 0 

βάλσαμον. «8» ἀκούσας δ᾽ Ιωσάφατος ὅτι τὴν λίμνην. 

διαβάντες οἵ πολέμιοι ἐμβεβλήκασιν ἤδη εἰς τὴν βασι- 

λευομένην ὑπ᾽ αὐτοῦ χώραν. δείσας εἰς ἐκκλησίαν 

συνάγει τὸν δῆμον τῶν ᾿ἹἹεροσολυμιτῶν εἰς τὸ ἵερόν. 

καὶ στὰς κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ ηὔχετο καὶ ἐπεκα- 

λεῖτο τὸν ϑεὸν παρασχεῖν αὐτῷ δύναμιν καὶ ἰσχύν, 

ὥστε τιμωρήσασϑαι τοὺς ἐπιστρατεύσαντας᾽ {9 καὶ 

γὰρ τοῦτο δεηϑῆναι τοὺς τὸ ἱερὸν κατασκευασαμένους 

αὐτοῦ, ὅπως ὑπερμάχηται τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ τοὺς 
ἐπ᾿ αὐτὸ τολμήσαντας ἐλϑεῖν ἀμύνηται. οἱ τὴν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ δοϑεῖσαν γῆν εἰς κατάσχεσιν ἀφελέσϑαι πάρεισιν 

αὐτούς. ταῦτ᾽ εὐχόμενος ἐδάκρυε, καὶ σύμπαν δὲ τὸ 

85 — 2 Paral, XIX 8. 
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πλῆϑος γυναιξὶν ἅμα καὶ τέκνοις ἱκέτευεν. «10» "Ta- 

ξέηλος δέ τις προφήτης παρελϑὼν εἰς μέσην τὴν ἐκ- 

κλησίαν ἀνεβόησε. τῷ τε πλήϑει λέγων καὶ τῷ βασιλεῖ, 

τὸν ϑεὸν ἐπακοῦσαι τῶν εὐχῶν, καὶ πολεμήσειν αὐτὸν 

5 τοῖς ἐχϑροῖς ἐπαγγείλασϑαι. προσέταξε δὲ τῇ ἐπιούσῃ 
τὴν στρατιὰν ἐξελάσαντα τοῖς πολεμίοις ὑπαντᾶν" (11» 

εὑρήσειν γὰρ αὐτοὺς ἐπὶ τῆς μεταξὺ Ἱεροσολύμων καὶ 

᾿Ἐγγάδδης ἀναβάσεως. λεγομένης δ᾽ Ἐξοχῆς. καὶ μὴ 

συμβαλεῖν μὲν αὐτοῖς. στάντας δὲ μόνον ὁρᾶν πῶς 
10 αὐτοῖς μάχεται τὸ ϑεῖον. τοῦ δὲ προφήτου ταῦτ᾽ εἰ- 

πόντος ὃ μὲν βασιλεὺς καὶ τὸ πλῆϑος. πεσόντες ἐπὶ 

πρόσωπον. ηὐχαρίστουν τὲ τῷ ϑεῶ καὶ προσεκύνουν, 

οἵ δὲ “ευῖται τοῖς ὀργάνοις διετέλουν ὑμνοῦντες. 

(125 ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ προελθὼν ὃ βασιλεὺς εἰς τὴν 
τὸ ἔρημον τὴν ὑποκάτω Θεχώας πόλεως. ἔλεγε πρὸς τὸ 

πλῆϑος ὡς δεῖ πιστεύειν τοῖς ὑπὸ τοῦ προφήτου εἰρη- 

μένοις. καὶ μὴ παρατάττεσϑαι μὲν αὐτοὺς εἰς μάχην, 

προστησαμένους δὲ τοὺς ἱερεῖς μετὰ τῶν σαλπίγγων 

καὶ “ευίτας μετὰ τῶν ὑμνούντων εὐχαριστεῖν ὡς ἤδη 

30 δυσαμένῳ τὴν χώραν ἡμῶν παρὰ τῶν πολεμίων. (135 

ἤρεσε δ᾽ ἣ τοῦ βασιλέως γνώμη. καὶ ἅπερ συνεβού- 

λευσε. ταῦτ᾽ ἔπραττον. ὃ δὲ ϑεὺς εἰς φόβον ἐνέβαλε 

x«l ταραχὴν τοὺς ᾿“μμανίτας. οἱ δὲ δόξαντες ἀλλήλους 

πολεμίους ἀπέχτεινον. ὡς ἐκ τῆς τοσαύτης στρατιᾶς 

ἀνασωϑῆναι μηδένα. {145 Ἰωσάφατος δ᾽ ἀποβλέψας 

εἰς τὴν φάραγγα ἐν ἧ συνέβαινεν ἐστρατοπεδευκέναϊ 

t5 e 

τοὺς πολεμίους, καὶ πλήρη νεκρῶν ἰδών, ἥσϑη uiv ἐπὶ 

τῷ παραδύξῳ τῆς τοῦ ϑεοῦ βοηϑείας, ὅτι μηδὲ πονή- 

σασιν αὐτοῖς αὐτὸς δι᾿ ἑαυτοῦ τὴν νίκην ἔδωκεν. ἐπ- 

80 ἔτρεψε δὲ τῇ στρατιᾷ διαρπάσαι τὴν παρεμβολὴν τῶν 

8 10 — 2 Paral. XX 14. 
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ἐχϑρῶν καὶ σκυλεῦσαι τοὺς νεχρούς. καὶ οἱ uiv ἐπὶ 
τρεῖς ἡμέρας σκυλεύοντες ἔκαμον (τοσοῦτον ἦν τὸ τῶν 

ἀνῃρημένων πλῆϑος)" (15) τῇ τετάρτῃ δὲ συναϑροισϑεὶς 

πᾶς ὃ λαὺς εἴς τινὰ κοῖλον καὶ φαραγγώδη τόπον τὴν 

τοῦ ϑεοῦ δύναμιν καὶ τὴν συμμαχίαν ηὐλόγησαν, ἀφ᾽ 

οὗ χαὶ προσηγορίαν ἔσχεν ὃ τόπος. κοιλὰς εὐλογίας. 

(10) ἐκεῖϑεν δ᾽ ἀναγαγὼν τὴν στρατιὰν ὃ βασι- 

λεὺς εἰς Ἱεροσόλυμα τρέπεται πρὸς εὐωχίας καὶ ϑυσίας 

ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. μετὰ μέντοι ys τὴν τῶν πολεμίων 

αὐτοῦ διαφϑορὰν ἀκουσϑεῖσαν τοῖς ἀλλοφύλοις &Üvsot, 

πάντες οὗτοι κατεπλάγησαν αὐτόν, ὡς φανερῶς αὐτῷ 

τοῦ ϑεοῦ τὸ λοιπὸν συμμαχοῦντος. καὶ ᾿Ιωσάφατος μὲν 

ἔχτοτε μετὰ λαμπρᾶς δόξης ἐπί τε δικαιοσύνῃ καὶ τῇ 

πρὸς τὸ ϑεῖον εὐσεβείᾳ διῆγεν, 411) ἦν δὲ φίλος καὶ 
τῷ τοῦ ᾿ἡχάβου παιδὶ βασιλεύοντι τῶν ἸΙσραηλιτῶν, 

πρὺς ὃν κοινωνήσας ἐπὶ κατασχευῇ νεῶν εἴς τε Πόντον 

πλεουσῶν καὶ τἀπὶ Θράκης ἐμπόρια διήμαρτε τοῦ χτή- 

ματος᾽ ὑπὸ γὰρ μεγέϑους ἀπώλετο τὰ σκάφη. καὶ διὰ 

τοῦτ᾽ οὐκέτι περὶ ναῦς ἐφιλοτιμήσατο. 

τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν Ἱεροσολύμων βασιλέα Ιωσά- 

2 φατὸν οὕτως εἶχεν" 4185 ὁ δ᾽ Aydflov παῖς Ὀχοζίας 
ἐβασίλευε τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἐν Σαμαρείᾳ ποιούμενος 

τὴν δίαιταν. πονηρὸς Qv καὶ πάντα ὅμοιος τοῖς γο- 

νεῦσιν ἀμφοτέροις καὶ Ἱεροβοάμῳ τῷ πρώτῳ παρανο- 

μήσαντι xcl τὸν λαὺν ἀπατᾶν ἀρξαμένῳ. «19» τὴν δὲ 

βασιλείαν ἔτος ἤδη δεύτερον ἔχοντος ὁ τῶν Μωαβιτῶν 

ἀφίσταται βασιλεὺς αὐτοῦ. καὶ τοὺς φόρους, οὺς ἔμ- 

προσϑὲν ἐτέλει τῷ πατρὶ αὐτοῦ ᾿ἀχάβῳ, χορηγῶν ἐπαύ- 

σατο. συνέβη δὲ τὸν Ὀχοζίαν καταβαίνοντα ἀπὸ τοῦ 

8 15 — ἃ Paral. XX 26. 8 18 — 3 Reg. XXII 52. 
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/ PIC. . : 
τέγους τῆς οἰκίας κατενεχϑῆναι, καὶ νοσήσαντα πέμψαι 

πρὸς τὸν ᾿ἀκκάρων ϑεὸν Μουῖαν (τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα 
το ΠΕ í τς SN I) uz τῷ 9t) πυνϑάνεσϑαι περὶ τῆς σωτηρίας. (20) φανεὶς 

᾿ : S UE ; ; 
δ᾽ ὁ τῶν Ἑβραίων ϑεὺς ᾿Ηλίᾳ τῷ προφήτῃ προσέταξεν 

5 αὐτῷ τοῖς πεμφϑεῖσιν ἀγγέλοις. ὑπαντήσαντα πυνϑάνε- 

σϑαι αὐτῶν εἰ ϑεὸν ὃ Ἰσραηλιτῶν λαὺς ἴδιον οὐκ ἔχει. 

ὅτι πέμπει πρὺς τὸν ἀλλότριον ὃ βασιλεὺς αὐτῶν περὶ 

τῆς σωτηρίας ἐρησομένους. κελεῦσαί τ᾽ αὐτοὺς ὑπο- 

στρέψαι καὶ φράσαι τῷ βασιλεῖ ὅτι μὴ διαφεύξεται τὴν 
10 vócov. «321. τοῦ δ᾽ ᾿Ηλία ποιήσαντος ἃ προσέταξεν ὃ 

ϑεός, ἀκούσαντες οἵ ἄγγελοι τὰ παρ᾽ αὐτοῦ παραχρῆμ᾽ 

ὑπέστρεψαν πρὺς τὸν βασιλέα. ϑαυμάξοντος δὲ τὸ 
τάχος τῆς ἐπανόδου καὶ τὴν αἰτίαν ἐπερωτήσαντος. 
» , - ^ 2 E -» EA M - ἔφασαν ἀπαντῆσαί τιν᾽ αὐτοῖς ἄνϑρωπον καὶ κωλῦσαι 

τὸ μὲν προσωτέρω χωρεῖν, ἀναστρέψαντας δὲ σοὶ λέγειν 

ἐξ ἐντολῆς τοῦ τῶν Ἰσραηλιτῶν ϑεοῦ ὅτι κάκιον ἕξει 

3 νόσος. 422» τοῦ δὲ βασιλέως σημαίνειν αὐτῷ τὸν 

ταῦτ᾽ εἰρηκότα κελεύσαντος. ἄνϑρωπον ἔλεγον δασὺν 

καὶ ξώνην περιειλημένον δερματίνην. συνεὶς δ᾽ ἐκ τού- 
30 τῶν λίαν εἶναι τὸν σημαινόμενον ὑπὸ τῶν ἀγγέλων, 

πέμψας ἐπ᾿ αὐτὸν ταξίαρχον καὶ πεντήκοντα ὁπλίτας, 

ἀχϑῆναι πρὸς αὑτὸν ἐκέλευσεν. (223) εὑρὼν ὃὲ τὸν 
, , ^ , RN - - - Ἡλίαν ὃ πεμφϑεὶς ταξίαρχος ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ 
ὄρους καϑεζόμενον, καταβάντα ἥκειν ἐκέλευε πρὸς τὸν 

56 βασιλέα κελεύειν γὰρ τοῦτ᾽ ἐκεῖνον" εἰ ὃὲ μὴ ϑελή- 

80 

3 

σειεν. ἄκοντα βιάσεσϑαι. ὃ δ᾽ εἰπὼν πρὸς αὐτόν, ἐπὶ 

πείρᾳ τοῦ προφήτης ἀληϑὴς ὑπάρχειν. εὔξεσϑαι πῦρ 

ἀπ᾿ οὐρανοῦ πεσὺν ἀπολέσαι τούς τε στρατιώτας καὶ 

αὐτόν, εὔχεται. καὶ πρηστὴρ κατενεχϑεὶς διαφϑείρει 

τόν τε ταξίαρχον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. {324) τῆς δ᾽ 

$20 — 4 Reg. I 3. 
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ἀπωλείας τῆς τούτων δηλωϑείσης τῷ βασιλεῖ, παροξυν- 

ϑεὶς ἄλλον πέμπει ταξίαρχον ἐπὶ τὸν Ἠλίαν σὺν ὃπλί- 
ταις τοσούτοις ὕσοις καὶ τὸν πρότερον συναπέστειλεν. 

ἀπειλήσαντος δὲ καὶ τούτου τῷ προφήτῃ βίᾳ λαβόντα 

ἄξειν αὐτόν, εἰ μὴ κατέλϑοι βουλόμενος, εὐξαμένου καὶ 

τοῦτον πῦρ διεχρήσατο καϑὼς καὶ τὸν πρὸ αὐτοῦ 

ταξίαρχον. «2D» πυνϑανόμενος δὲ καὶ τὰ περὶ τοῦτον 

ὃ βασιλεὺς τρίτον ἐξέπεμψεν. ὃ δὲ φρόνιμος ὧν καὶ 

λίαν ἐπιεικὴς τὸ 90e, ἐλϑὼν ἐπὶ τὸν τόπον οὗ συν- 
ἕβαινεν εἶναι τὸν ᾿Ηλίαν, φιλοφρόνως προσεῖπεν αὐτόν. 1 
γινώσκειν δ᾽ ἔλεγεν ὅτι μὴ βουλόμενος, βασιλέως δια- 

κονῶν προστάγματι. παρείη πρὸς αὐτόν, καὶ οἱ πρὸ 

αὐτοῦ πεμῳφϑέντες οὐχ ἑκόντες ἀλλὰ χατὰ τὴν αὐτὴν 

αἰτίαν 1À90v. ἐλεῆσαι τοιγαροῦν αὐτὸν ἠξίου τούς vt 

σὺν αὐτῷ παρόντας ὁπλίτας. καὶ καταβάντα ἕπεσϑαι τὸ 

πρὸς τὸν βασιλέα. 26» ἀποδεξάμενος δὲ τὴν δεξιότητα 

τῶν λόγων καὶ τὸ ἀστεῖον τοῦ ἥϑους ὁ ᾿Ηλίας καταβὰς 

ἠκολούϑησεν αὐτῷ. παραγενόμενος δὲ πρὸς τὸν βασιλέα 

προυφήτευσεν αὐτῷ, καὶ τὸν ϑεὸν ἐδήλου λέγειν “ἐπειδὴ 

κατέγνως αὐτοῦ μὲν ὡς οὐκ ὄντος ϑεοῦ xci περὶ τῆς 20 

νόσου οὐ τἀληϑὲς προειπεῖν δυναμένου, πρὺς δὲ τὸν Az- 

καρωνιτῶν ἔπεμπες, παρ᾽ αὐτοῦ πυνϑανόμενος ποταπὸν 

ἔσται σοι τὸ τέλος τῆς νόσου. γίνωσκε ὅτι τεϑνήξει.᾽ 

«21. καὶ ὃ μὲν ὀλίγου σφόδρα χρόνου διελθόντος. 

καϑὼς προεῖπεν ᾿Ηλίας, ἀπέϑανε. διαδέχεται δ᾽ αὐτοῦ 25 

τὴν βασιλείαν ἁδελφὸς ἸΙώραμος᾽ ἄπαις γὰρ κατέστρεψε 

τὸν βίον. ὃ δ᾽ Ἰώραμος οὗτος τῷ πατρὶ τὴν πονηρίαν 

᾿χάβῳ παραπλήσιος γενόμενος ἐβασίλευσεν ἔτη δώ- 

δεχα. πάσῃ παρανομίᾳ χρησάμενος καὶ ἀσεβείᾳ πρὸς 

τὸν ϑεόν" παρεὶς γὰρ τοῦτον ϑρησχεύειν τοὺς ξενικοὺς 80 
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ἐσέβετο. ἦν δὲ τἄλλα δραστήριος. (28) κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ 
τὸν καιρὸν ᾿Ηλίας ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσϑη. καὶ οὐδεὶς 

ἔγνω μέχρι τῆς σήμερον αὐτοῦ τὴν τελευτήν. μαϑητὴν 

δ᾽ Ἐλισσαῖον κατέλιπεν, ὡς καὶ πρότερον ἐδηλώσαμεν. 

5 περὶ μέντοι γ᾽ 'HÀ(u καὶ '"Evóyov τοῦ γενομένου πρὸ 

τῆς ἐπομβρίας ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγέγραπται βίβλοις ὅτι 

γεγόνασιν ἀφανεῖς, ϑάνατον δ᾽ αὐτῶν οὐδεὶς οἶδεν. 

(295 παραλαβὼν δὲ τὴν βασιλείαν Ιώραμος ἐπὶ τὸν 

“Μωαβιτῶν ἔγνω στρατεύειν βασιλέα. Μισᾶν Ὄνομα" 

10 τοῦ γὰρ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. καϑὼς προείπομεν. ἔτυχεν 

ἀποστάς, φόρους τελῶν Ayo τῷ πατρὶ αὐτοῦ μυριά- 

δας εἴκοσι προβάτων σὺν τοῖς πόκοις. «930» συν- 

αϑροοίσας οὖν τὴν οἰκείαν δύναμιν ἔπεμψε καὶ πρὸς 

᾿Ιωσάφατον., παρακαλῶν αὐτόν. ἐπεὶ φίλος ἀπ᾿ ἀρχῆς 

15 ὑπῆρχεν αὐτοῦ τῷ πατρί, συμμαχῆσαι πόλεμον ἐπὶ τοὺς 
“Μωαβίτας ἐκφέρειν μέλλοντι. ἀποστάντας αὐτοῦ τῆς 

βασιλείας. ὃ δ᾽ οὐ μόνον αὐτὸς βοηϑήσειν ὑπέσχετο, 

ἀλλὰ καὶ τὸν ᾿Ιδουμαίων βασιλέα συναναγκάσειν. ὄντα 

ὑφ᾽ ἑαυτόν. συστρατεύσασϑαι. {915 Ἰώραμος δέ, τοιού- 

20 τῶν (ὄντων) αὐτῷ τῶν παρ᾽ Ιωσαφάτου περὶ τῆς συμ- 

μαχίας κομισϑέντων. ἀναλαβὼν τὴν αὑτοῦ στρατιὰν 

ἧκεν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ξενισθεὶς λαμπρῶς ὑπὸ τοῦ 

βασιλέως τῶν Ἱἱεροσολυμιτῶν. δόξαν αὐτοῖς διὰ τῆς 

ἐρήμου τῆς ᾿Ιδουμαίας ποιήσασϑαι τὴν ὁδοιπορίαν ἐπὶ 

35 τοὺς πολεμίους (οὐ γὰρ προσδοκήσειν αὐτοὺς ταύτῃ 

ποιήσεσϑαι τὴν ἔφοδον) ὥρμησαν οἱ τρεῖς βασιλεῖς ἐκ 

τῶν Ἱεροσολύμων. ὅ τε τούτων αὐτῶν καὶ ὃ τῆς Σα- 

μαρείας καὶ ὃ τῆς Ἰδουμαίας. (92) x«l κυκλώσαντες 

ἑπτὰ ἡμερῶν ὁδὸν εἰς ἀπορίαν ὕδατος τοῖς τε κτήνεσι 

80 χαὶ τῇ στρατιᾷ περιέστησαν. πλανηϑέντων τὰς ὁδοὺς 
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αὐτοῖς τῶν ἡγουμένων, ὡς ἀγωνιᾶν μὲν ἅπαντας, μά- 

λιστα δὲ τὸν ᾿Ιώραμον, καὶ ὑπὸ λύπης ἐκβοῆσαι πρὸς 

τὸν ϑεόν, τί κακὸν αἰτιασάμενος ἀγάγοι τοὺς τρεῖς 

βασιλέας ἀμαχητὶ παραδώσων αὐτοὺς τῷ τῶν Μωαβι- 

τῶν βασιλεῖ. 33» παρεϑάρρυνε δ᾽ αὐτὸν Ó oca- 

φάτης δίκαιος v, καὶ πέμωψαντ᾽ εἰς τὸ στρατόπεδον 

ἐκέλευσε γνῶναι εἴ τις αὐτοῖς τοῦ ϑεοῦ προφήτης 

συνελήλυϑεν. ἵνα δι᾽ αὐτοῦ μάϑωμεν παρὰ τοῦ ϑεοῦ 
τί ποιητέον ἡμῖν ἐστίν. οἰχέτου δέ τινος τῶν logd- 
μου φήσαντος ἰδεῖν αὐτόϑι τὸν ᾿Ηλία μαϑητὴν Ἔλισ- 

σαῖον Σαφάτου παῖδα, πρὸς αὐτὸν ἀπίασιν οἵ τρεῖς 

βασιλεῖς Ιωσαφάτου παραινέσαντος. (34) ἐλϑόντες δ᾽ 
ἐπὶ τὴν σχηνὴν τοῦ προφήτου (ἔτυχε δ᾽ ἔξω τῆς z«osu- 

βολῆς κατεσχηνωκώς) ἐπηρώτων τὸ μέλλον ἐπὶ τῆς 

στρατιᾶς, μάλιστα δ᾽ ὃ Ἰώραμος. τοῦ δὲ μὴ διοχλεῖν 

αὐτῷ φράσαντος. ἀλλὰ πρὸς τοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

καὶ τῆς μητρὺς βαδίξειν προφήτας (εἶναι γὰρ ἐχείνους 

ἀληϑεῖς), ἐδεῖτο προφητεύειν καὶ σώζειν αὐτούς. (80) 

ὃ δ᾽ ὀμόσας τὸν ϑεὸν οὐκ ἂν ἀποχριϑῆναι αὐτῷ εἰ 

μὴ δι’ Ἰωσάφατον ὅσιον ὄντα καὶ δίκαιον, ἀχϑέντος 

ἀνϑρώπου τινὸς ψάλλειν εἰδότος (ἐπεζήτησε γὰρ αὐτός) 

πρὸς τὸν ψάλλοντα ἔνϑους γενόμενος προσέταξε τοῖς 

βασιλεῦσιν ἐν τῷ χειμάρρῳ πολλοὺς ὀρύξαι ἰβόϑρους. 

(365 οὔτε γὰρ νέφους οὔτε πνεύματος γενομένου οὔϑ᾽ 

ὑετοῦ χαταρραγέντος ὄψεσθαι πλήρη τὸν ποταμὸν ὕδα- 

τος. ὡς ἂν καὶ τὸν στρατὸν χαὶ τὰ ὑποξύγια δια- 

σωθῆναι ὑμῖν ἀπὸ τοῦ ποτοῦ. “ἔσται δ᾽ ὑμῖν οὐ 

τοῦτο μόνον παρὰ τοῦ ϑεοῦ. ἀλλὰ καὶ κρατήσετε τῶν 

ἐχϑρῶν καὶ καλλίστας καὶ ὀχυρωτάτας πόλεις λήψεσθε 

τῶν Μωαβιτῶν. καὶ δένδρα μὲν αὐτῶν ἥμερα κόψετε, 
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τὴν δὲ χώραν ÓnóGsre, πηγὰς δὲ καὶ ποταμοὺς ἐμ- 

godere." 

(81) ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ προφήτου, τῇ ἐπιούσῃ, 

πρὶν ἥλιον ἀνασχεῖν, ὃ χειμάρρους πολὺς ἐρρύη (σφο- 

δρῶς γὰρ ἀπὸ τριῶν ἡμερῶν ὁδοῦ ἐν τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ τὸν 

ϑεὸν ὕσαι συνέπεσεν). ὥσϑ᾽ εὑρεῖν τὴν στρατιὰν καὶ 

τὰ ὑποζύγια ποτὸν ἄφϑονον. (385 ὡς δ᾽ ἤκουσαν οἵ 

“Μωαβῖται τοὺς τρεῖς βασιλέας ἐπ᾽ αὐτοὺς ᾿βαδίζοντας 

καὶ διὰ τῆς ἐρήμου ποιουμένους τὴν ἔφοδον. ὁ βασι- 

λεὺς αὐτῶν εὐθὺς συλλέξας στρατιὰν ἐχέλευσεν ἐπὶ 

τῶν ὕρων βάλλεσθαι τὸ στρατόπεδον. ἵν᾿ αὐτοὺς μὴ 

᾿λάϑωσιν εἰς τὴν χώραν ἐμβαλόντες οἵ πολέμιοι. {395 

ϑεασάμενοι δ᾽ ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου τὸ ἐν τῷ 

χειμάρρῳ ὕδωρ (καὶ γὰρ οὐδὲ μακρὰν ἣν τῆς Μωαβί- 

τιδος) αἵματι τὴν χροὰν ὅμοιον (τότε γὰρ μάλιστα πρὸς 

τὴν αὐγὴν τὸ ὕδωρ ἐρυϑραίνεται). ψευδῆ δόξαν περὶ 

τῶν πολεμίων ἐλάμβανον ὡς ἀπεκτονότων ἑαυτοὺς διὰ 

δίψος καὶ τοῦ ποταμοῦ αἷμα αὐτοῖς δέοντος. (405 τοῦτο 

τοίνυν οὕτως ἔχειν ὑπολαβόντες ἠξίωσαν αὐτοὺς ἐπὶ 

διαρπαγὴν τῶν πολεμίων ἐκπέμψαι τὸν βασιλέα. καὶ 

πάντες ἐξορμήσαντες ὡς ἐφ᾽ ἑτοίμην ὠφέλειαν ἦλθον 

εἰς τὸ τῶν ἐχϑρῶν στρατόπεδον ὡς ἀπολωλότων. καὶ 

διαψεύδεται μὲν αὐτοῖς ἡ ἐλπὶς αὕτη. περιστάντων δὲ 
τῶν πολεμίων οἱ μὲν αὐτῶν κατεχύπησαν. οἱ δὲ δὶι- 

εσπάρησαν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν φεύγοντες. «4l» ἐμ- 

βαλόντες δ᾽ εἰς τὴν τῶν Μωαβιτῶν οἱ βασιλεῖς τάς Tt 

πόλεις κατεστρέψαντο τὰς ἐν αὐτῇ, καὶ τοὺς ἀγροὺς 
Ju αὐτῶν διήρπασαν καὶ ἠφάνισαν πληροῦντες τῶν ἐκ τῶν 
4 , , M ' , E , 2 

χειμάρρων λίϑων. καὶ τὰ κάλλιστα τῶν δένδρων ἐξ- 

80 ἔκοψαν. καὶ τὰς πηγὰς ἐνέφραξαν τῶν ὑδάτων. καὶ τὰ 
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τείχη καϑεῖλον ἕως ἐδάφους. (42) ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν 

“Μωαβιτῶν συνδιωκόμενος τῇ πολιορκίᾳ, καὶ τὴν πόλιν 

ὁρῶν κινδυνεύουσαν αἱρεϑῆναι κατὰ κράτος. ὥρμησε 

μεϑ' ἑπτακοσίων ἐξελθὼν διὰ τοῦ τῶν πολεμίων ἐξιπ- 

πάσασϑαι στρατοπέδου. x«9' ὃ μέρος αὐτοῖς ἐνόμιξε 

τὰς φυλακὰς ἀνεῖσϑαι. καὶ πειραϑεὶς οὐκ ἠδυνήϑη 

φυγεῖν" ἐπιτυγχάνει γὰρ ἐπιμελῶς φρουρουμένῳ τῷ 

τόπῳ. 43) ὑποστρέψας δ᾽ εἰς τὴν πόλιν ἔργον ἀπο- 

γνώσεως καὶ δεινῆς ἀνάγκης διεπράξατο. τῶν υἱῶν 

τὸν πρεσβύτατον. ὃς μετ᾽ αὐτὸν βασιλεύειν ἤμελλεν. 

ἀναγαγὼν ἐπὶ τὸ τεῖχος ὥστε πᾶσι φανερὸν γενέσθαι 

τοῖς πολεμίοις, ἱερούργησεν εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ ϑεῷ. 

ϑεασάμενοι δ᾽ αὐτὸν οἱ βασιλεῖς κατῴκτειραν τῆς ἀνάγ- 

xe, καὶ παϑόντες ἀνθρώπινόν τι καὶ ἐλεεινὸν διέλυσαν 

τὴν πολιορκίαν. καὶ ἕκαστος εἰς τὴν οἰκείαν ἀνέστρεψεν. 1 

(445 Ἰωσάφατος δὲ παραγενόμενος εἰς Ιεροσόλυμα 

καὶ μετ᾽ εἰρήνης διαγαγών. ὀλίγον ἐπιβιώσας χρόνον 

μετὰ τὴν στρατείαν ἐκείνην ἀπέϑανε, ζήσας μὲν ἀριϑμὸν 

ἐτῶν ἑξήκοντα. βασιλεύσας δ᾽ ἐξ αὐτῶν πέντε καὶ εἴ- 

xoci. ταφῆς δ᾽ ἔτυχε μεγαλοπρεποῦς ἐν Ἱεροσολύμοις" 2 
καὶ γὰρ ἣν μιμητὴς τῶν ΖΙαυίδου ἔργων. (45) κατ- 

ἕλιπε δὲ καὶ παῖδας ἱκανούς. διάδοχον δ᾽ ἀπέδειξε τὸν 

πρεσβύτατον Ιώραμον" ταὐτὸ γὰρ εἶχεν ὄνομα τῷ τῆς 

γυναικὺς ἀδελφῷ. βασιλεύοντι δὲ τῶν Ἰσραηλιτῶν, Ayá- 
βου παιδί. 3 

(465 παραγενόμενος δ᾽ ἐκ τῆς Μωαβίτιδος ὃ τῶν 

Ἰσραηλιτῶν βασιλεὺς εἰς Σαμάρειαν εἶχε σὺν αὑτῷ 

Ἐλισσαῖον τὸν προφήτην, οὗ τὰς πράξεις βούλομαι 

διελϑεῖν (λαμπραὶ γάρ εἰσι καὶ ἱστορίας ἄξιαι) καϑὼς 

ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις ἐπεγνώχαμεν. 80 
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(415 προσελϑοῦσαν γὰρ αὐτῷ φασὶ τὴν ὡβεδίου 2 

τοῦ ᾿ἡχάβου οἰκονόμου γυναῖκα εἰπεῖν ὡς οὐκ ἀγνοεῖ 

πῶς ἁνὴρ αὐτῆς τοὺς προφήτας περιέσωσεν. ὑπὺ τῆς 

"Ayéfov γυναικὺς ᾿Ιεξαβέλης ἀναιρουμένους" ἑκατὸν γὰρ 

ἔλεγεν ὑπ᾽ αὐτοῦ δανεισαμένου τραφῆναι κεκρυμμένους. 

καὶ μετὰ τὴν τἀνδρὸς τελευτὴν ἄγεσϑαι νῦν ὑπὸ τῶν 

δανειστῶν αὐτή τε καὶ τὰ τέκνα πρὺς δουλείαν. παρ- 

ἐχάλει τὲ διὰ ταύτην τὴν εὐεργεσίαν τἀνδρὸς ἐλεῆσαί 

τε καὶ παρασχεῖν τινὰ βοήϑειαν. 48» πυϑομένῳ δ᾽ 

αὐτῷ τί ἔχοι ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔφη. ἔλαιον 

δὲ βραχὺ λίαν ἐν κεραμίῳ. ὃ δὲ προφήτης ἀπελϑοῦσαν 

ἐκέλευσεν ἀγγεῖα χρήσασϑαι πολλὰ παρὰ τῶν γειτόνων 

χενά. καὶ τὰς ϑύρας ἀποκλείσασαν τοῦ δωματίου μετα- 

χεῖν εἰς ἅπαντα τοὔλαιον: τὸν γὰρ ϑεὸν πληρώσειν 

5 ταῦτα. {49) τῆς δὲ γυναικὺς τὰ κελευσϑέντα ποιησάσης 

χαὶ τοῖς τέκνοις προσφέρειν ἕκαστον τῶν ἀγγείων προσ- 

ταττούσης. ἐπεὶ πάντα ἐπληρώϑη καὶ οὐδὲν qv κενόν, 

ἐλθοῦσα πρὸς τὸν προφήτην τοῦτ᾽ ἀπήγγειλεν. (D50» ὃ 

δὲ συμβουλεύει τοὔλαιον ἀπελϑοῦσαν ἀποδόσϑαι καὶ 

τοῖς δανεισταῖς ἀποδοῦναι τὼ ὀφειλόμενα" γενήσεσθαι 

, δέ τι καὶ περιττὸν ἐκ τῆς τιμῆς τοὐλαίου, ᾧ πρὸς δια- 

τροφὴν τὴν τῶν τέκνων καταχρήσεται. καὶ ᾿Ελισσαῖος 

- μὲν οὕτως ἀπήλλαξε τῶν χρεῶν τὴν γυναῖκα. καὶ τῆς 

ἀπὸ τῶν δανειστῶν ὕβρεως ἠλευϑέρωσεν. 

2 ... CD1» Ἐλισσαῖος δὲ ταχέως πρὸς Ἰώραμον ἐξαπ- 

] ἔστειλε. φυλάττεσθαι τὸν τόπον ἐκεῖνον αὐτῷ παραι- 

- vüv' εἶναι γὰρ ἐν αὐτῷ ἜΡονς τινὰς τοὺς ἐχεῖ λο- 
 χῶντας αὐτὸν ἀνελεῖν. καὶ ὃ μὲν βασιλεὺς οὐκέτ᾽ ἐπὶ 

p ϑήραν ἐξώρμησε τῷ προφήτῃ πειϑόμενος, (525 "A0«- 

: δὸς δὲ τῆς ἐπιβουλῆς διαμαρτών, ὡς τῶν ἰδίων αὐτοῦ 
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χαταμηνυσάντων τὴν ἐνέδραν πρὸς Ιώραμον. coyt- 

ξετό τὲ x«l μεταπεμψάμενος αὐτοὺς προδότας ἔλεγε 

τῶν ἀπορρήτων αὐτοῦ xcl ϑάνατον ἠπείλει. φανερᾶς 

τῆς ἐπιχειρήσεως. ἣν μόνοις ἐχείνοις ἐπίστευσε. τᾷ 

πολεμίῳ γεγενημένης. (05. φήσαντος δέ τινος τῶν ὅ 

παρόντων ψευδοδοξεῖν αὐτὸν μηδ᾽ ὑπονοεῖν ὡς πρὸς 

τὸν ἐχϑρὸν αὐτοῦ κατειρηκότας τὴν ἔχπεμψιν τῶν ἀναι- 

ρησόντων αὐτόν. ἀλλὰ γινώσκειν ὅτι ᾿Ἐλισσαῖός ἐστιν 

ὃ προφήτης ὃ πάντα μηνύων αὐτῷ καὶ φανερὰ ποιῶν 

τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ BovAsvóusve, προσέταξε πέμψας μαϑεῖν i 

ἐν τίνι πόλει τυγχάνει διατρίβων ὁ Ἔλισσαϊῖος. (54) οἵ 

δὲ πεμῳφϑέντες ἧκον ἀγγέλλοντες αὐτὸν ἐν ΖΙωθϑαὶμ 

ὑπάρχοντα. πέμπει τοιγαροῦν δαδος ἐπὶ τὴν πόλιν 

δύναμιν πολλὴν ἱππέων καὶ ἁρμάτων, ὅπως τὸν 'EAw- 

σαῖον λάβωσιν. οἱ ὃὲ νυκτὸς πᾶσαν ἐν κύκλῳ τὴν 15 

πόλιν περιλαβόντες εἶχον ἐν φρουρᾷ. ἅμα δ᾽ ἕῳ τοῦτο 

μαϑὼν ὃ τοῦ προφήτου διάκονος, x«l ὅτι ξητοῦσιν ot 

πολέμιοι λαβεῖν ᾿Ελισσαῖον, ἐδήλωσεν αὐτῷ μετὰ βοῆς 
καὶ ταραχῆς εἰσδραμὼν πρὸς αὐτόν. (DD) ὃ δὲ rov. 

ϑεράποντα μὴ δεδιέναι παρεϑόρρυνε, καὶ τὸν ϑεόν, d 50 

συμμάχῳ καταφρονῶν ἀδεὴς ἦν, παρεχάλει τῷ διακόνῳ, 

πρὸς τὸ λαβεῖν αὐτὸν εὔελπι θάρρος. ἐμφανίσαι τὴν 
3 M WA ^ , ς J , e ^ ^ αὐτοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν ὡς δυνατόν. ὃ δὲ ϑεὸς 

ἐπήκοος τῶν εὐχῶν τοῦ προφήτου γενόμενος πλῆϑος 

ἁρμάτων καὶ ἵππων τῷ ϑεράποντι περὶ τὸν ᾿Βλισσαῖον 25 

κεκυκλωμένον ϑεάσασϑαι παρέσχεν. ὡς αὐτὸν ἀφιέναι 
^ j , 9 - N » M E - 

μὲν τὸ δέος. ἀναϑαρρῆσαι δὲ πρὸς τὴν ὄψιν τῆς vo- 
μιξομένης συμμαχίας. (80) Ἐλισσαῖος δὲ μετὰ ταῦτα 

καὶ τὰς τῶν πολεμίων ὄψεις ἀμαυρῶσαι τὸν ϑεὸν παρ- 

ἑχάλει. ἀχλὺν αὐταῖς ἐπιβαλόντα ἀφ᾽ ἧς ἀγνοήσειν so 
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αὐτὸν ἔμελλον. γενομένου ὃὲ καὶ rovrov, παρελϑὼν 

εἰς μέσους τοὺς ἐχϑροὺς ἐπηρώτησε τίν᾽ ἐπιζητοῦντες 

ἦλθον. τῶν δὲ τὸν προφήτην ᾿Ελισσαῖον εἰπόντων. 

παραδώσειν ὑπέσχετο. εἰ πρὸς τὴν πόλιν, ἐν jj τυγχάνει 
5 v, ἀκολουϑήσειαν αὐτῷ. Di» καὶ o? μὲν ἡγουμένῳ 

τῷ προφήτῃ, τὰς ὄψεις ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν διάνοιαν 

ἐπεσκχοτισμένοι, σπουδάζοντες εἵποντο" ἀγαγὼν δ᾽ co- 

τοὺς ᾿Ελισσαῖος εἰς Σαμάρειαν "Ioocuo μὲν τῷ βασιλεῖ 

προσέταξε κλεῖσαι τὰς πύλας καὶ περιστῆσαι τοῖς Σύ- 

τὰς ὄψεις τῶν πολεμίων καὶ τὴν ἀχλὺν αὐτῶν ἀνελεῖν. 
τι ^ 2 - , , H , 2 , 47 e ot δ᾽ ἐκ τῆς ἀμαυρώσεως ἐκείνης ἀφεϑέντες ἑώρων co- 

τοὺς ἐν μέσοις τοῖς ἐχϑροῖς ὑπάρχοντας. (08) ἐν ἐκ- 

πλήξει δὲ δεινὴ καὶ ἀμηχανίᾳ τῶν Σύρων, οἷον εἰκός, 

τὸ ἐφ᾽ οὕτω ϑείῳ καὶ παραδόξῳ πράγματι κειμένων. καὶ 

τοῦ βασιλέως Ἰωράμου πυϑομένου τὸν προφήτην εἰ 
, 3 ' - - ^ 2 , 

κελεύσειεν αὐτοὺς κατακοντισϑῆναι., τοῦτο μὲν ἐκώλυσε 
ποιεῖν Ελισσαῖος (τοὺς γὰρ νόμῳ ληφϑέντας πολέμου 

ἀποκτείνειν ἔλεγεν εἶναι δίκαιον, τούτους δὲ μηδὲν 

50 κακὸν ἐργάσασϑαι τὴν ἐκείνου χώραν, ϑείᾳ δὲ δυνάμει 

πρὸς αὐτοὺς οὐκ εἰδότας ἐλθεῖν). (095 συνεβούλευσε 

δὲ ξενίων αὐτοῖς μεταδόντα καὶ τραπέξης ἀπολύειν 
94 - 

ἀβλαβεῖς. 

᾿Ιώραμος μὲν οὖν τῷ προφήτῃ πειϑόμενος, ἑστιάσας 

35 λαμπρῶς καὶ πάνυ φιλοτίμως τοὺς Σύρους ἀπέλυσε 

πρὸς 4δαδον τὸν αὐτῶν βασιλέα" 00) τῶν δ᾽ ἀφικο- 4 

μένων καὶ δηλωσάντων αὐτῷ τὰ συμβεβηκότα, ϑαυ- 

μάσας ὃ ΄δαδος τὸ παράδοξον καὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ τῶν 

᾿Ισραηλιτῶν ἐπιφάνειαν καὶ δύναμιν, καὶ τὸν προφήτην 
" M ^ er 2 ES - , M 3 , 

80 ᾧ τὸ ϑεῖον οὕτως ἐναργῶς παρῆν. κρύφα uiv οὐκέτι 
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διέγνω τῷ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἐπιχειρεῖν βασιλεῖ. τὸν 

λισσαῖον δεδοικώς. φανερῶς δὲ πολεμεῖν ἔκρινε. τῷ 

πλήϑει τῆς στρατιᾶς καὶ τῇ δυνάμει νομίζων περιέσε- 

σϑαι τῶν πολεμίων. 61» καὶ στρατεύει μετὰ μεγάλης 

δυνάμεως ἐπὶ τὸν ᾿Ιώραμον, ὃς οὐχ ἡγούμενος αὑτὸν 5 

ἀξιόμαχον εἶναι τοῖς Σύροις ἐνέκλεισεν αὑτὸν εἰς τὴν 

Σαμάρειαν, ϑαρρῶν τῇ τῶν τειχῶν ὀχυρότητι. ἴἥδαδος 

δὲ λογισάμενος αἱρήσειν τὴν πόλιν, εἰ καὶ μὴ τοῖς μη- 

χανήμασι, λιμῷ μέντοι καὶ σπάνει τῶν ἐπιτηδείων 

παραστήσεσϑαι τοὺς Σαμαρεῖς. προσβαλὼν ἐπολιόρκει 10 

τὴν πόλιν. {025 οὕτω δ᾽ ἐπέλιπε τὸν Ἰώραμον ἡ τῶν 

ἀναγκαίων εὐπορία ὡς διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐνδείας 

ἐν τῇ Σαμαρείᾳ πραϑῆναι ὀγδοήκοντα μὲν ἀργυρῶν 

νομίσματος κεφαλὴν óvov, πέντε δ᾽ ἀργυρῶν νομίσματος 

ξέστην κόπρου περιστερῶν ἀντὶ ἁλῶν ὠνεῖσϑαι τοὺς τ 

Ἑβραίους. 463» qv δ᾽ ἐν φόβῳ μὴ διὰ τὸν λιμὸν 
προδῷ τις τοῖς ἐχϑροῖς τὴν πόλιν ὁ Ἰώραμος, καὶ xcd 
ἑκάστην ἡμέραν ἐκπεριήρχετο τὰ τείχη καὶ τοὺς φύλα- 

χας, μή τις ἔνδον εἴη παρ᾽ αὐτῶν σκεπτόμενος, καὶ τῷ 

βλέπεσϑαι καὶ φροντίζειν ἀφαιρούμενος καὶ τὸ βούλε- τῷ o 

σϑαί τι τοιοῦτο καὶ τοὔργον. εἰ ταύτην τις τὴν γνώ- 

μὴν ἤδη λαμβάνειν ἔφϑασεν. {045 ἀνακραγούσης δέ 

τινος γυναικός “δέσποτα ἐλέησον. νομίσας αἰτεῖν τι 

μέλλειν αὐτὴν τῶν πρὺς τροφήν. ὀργισθεὶς ἐπηράσατο 

αὐτῇ τὸν ϑεόν, καὶ μήτε ἅλως αὑτῷ μήτε ληνοὺς ὑπάρ- 25 

χειν ἔλεγεν, ὅϑεν τι καὶ παράσχοι αὐτῇ δεομένῃ. 65» 
τῆς δ᾽ οὐδενὸς μὲν χρήξειν εἰπούσης τούτων, οὐδ᾽ ἐνο- 
χλεῖν τροφῆς ἕνεκα, κρυϑῆναι δ᾽ ἀξιούσης πρὸς ἄλλην 

γυναῖκα, κελεύσαντος λέγειν καὶ διδάσκειν περὶ ὧν 

ἐπιξητεῖ. συνθήκας ἔφη ποιήσασθαι μετὰ τῆς ἑτέρας 80 
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γυναικός, γειτνιώσης αὐτῇ καὶ φίλης τυγχανούσης. 

ὅπως. ἐπεὶ τὰ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἐνδείας ἦν ἀμήχανα, 

διαχρησάμεναι τὰ τέκνα (ἣν δ᾽ ἄρρεν ἑκατέρᾳ παιδίον) 
ἀνὰ μίαν ἡμέραν ϑρέψωμεν ἀλλήλας. (00) "x&yo μέν᾽ 

5 φησί πρώτη τοὐμὸν κατέσφαξα. καὶ τὴν παρελϑοῦσαν 

ἡμέραν τοὐμὺν ἐτράφημεν ἀμφότεραι" ἣ δ᾽ οὐ βούλεται 

ταὐτὺ ποιεῖν. ἀλλὰ παραβαίνει τὴν συνθήκην καὶ τὸν 

υἱὸν ἀφανῆ πεποίηκε.  (0» τοῦτ᾽ ἐλύπησε σφοδρῶς 

"«Iüo«uov ἀκούσαντα. καὶ περιρρηξάμενος τὴν ἐσϑῆτα 
10 καὶ δεινὸν ἐκβοήσας. ἔπειτα ὀργῆς ἐπὶ τὸν προφήτην 

Ἐλισσαῖον πληρωϑείς, ἀνελεῖν αὐτὸν ὥρμησεν. ὅτι μὴ 

δεῖται τοῦ ϑεοῦ πόρον τ᾽ αὐτοῖς καὶ διαφυγὴν τῶν 

περιεχόντων κακῶν δοῦναι" τόν τ᾽ ἀποτεμοῦντα αὐτοῦ 

τὴν κεφαλὴν εὐϑὺς ἐξέπεμψε. (08) καὶ ὃ μὲν ἐπὶ τὴν 
15 ἀναίρεσιν ἠπείγετο τοῦ προφήτου. τὸν δ᾽ ᾿Βλισσαῖον 

οὐκ ἔλαϑεν ἡ τοῦ βασιλέως ὀργή. καϑεζόμενος δ᾽ οἴκαδὲ 

παρ᾽ ἕαυτῷ σὺν τοῖς μαϑηταῖς ἐμήνυσεν αὐτοῖς ὅτι 

᾿Ιώραμος ὃ τοῦ φονέως υἱὸς πέμψειε τὸν ἀφαιρήσοντα 

αὐτοῦ τὴν κεφαλήν. {095 “ἀλλ᾽ ὑμεῖς φησίν. ὅταν ὃ 

30 τοῦτο προσταχϑεὶς ἀφίκηται. παραφυλάξαντες εἰσιέναι 

μέλλοντα προσαποϑλίψατε τῇ ϑύρᾳ καὶ κατάσχετε" ἀκο- 

λουϑήσει γὰρ αὐτῷ πρὸς ἐμὲ παραγινόμενος ὃ βασιλεὺς 

μεταβεβουλευμένος. καὶ ot μὲν τὸ κελευσϑέν, ὡς ἧκεν 

ὁ πεμφϑεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν τὴν 
35 Ελισσαίου, ἐποίησαν" ((0» Ἰώραμος δὲ καταγνοὺς τῆς 

ἐπὶ τὸν προφήτην ὀργῆς καὶ δείσας μὴ φϑάσῃ κτείνας 
αὐτὸν ὃ τοῦτο προσταχϑείς, ἔσπευσε κωλῦσαι γενέσϑαι 

τὸν φόνον χαὶ διασῶσαι τὸν προφήτην. ἀφικόμενος δὲ 

πρὸς αὐτὸν ἠτιᾶτο ὅτι μὴ παρὰ τοῦ ϑεοῦ λύσιν αὐτοῖς 
τῶν παρόντων κακῶν αἰτεῖται. ἀλλ᾽ οὕτως ὑπ᾽ αὐτῶν 
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φϑειρομένους ὑπερορᾷᾳ. Vl» Ἐλισσαῖος δ᾽ εἰς τὴν 
ἐπιοῦσαν ἐπηγγέλλετο, κατ᾽ ἐχείνην τὴν ὥραν xc9' ἣν 

ὁ βασιλεὺς ἀφῖκτο πρὸς αὐτόν. ἔσεσθαι πολλὴν εὐπο- 

ρίαν τροφῆς. καὶ πραϑήσεσθϑαι μὲν ἐν τἀγορᾷ σίκλου 

δύο χριϑῆς σάτα, ὠνήσεσϑαι δὲ σεμιδάλεως σάτον σί- ὃ 

χλου. (13) ταῦτα τόν v' Ἰώραμον καὶ τοὺς παρόντας 

εἰς χαρὰν περιέτρεψε᾽ πιστεύειν γὰρ τῷ προφήτῃ διὰ 
τὴν ἐπὶ τοῖς προπεπειραμένοις ἀλήϑειαν οὐκ ὥκνουν, 

ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπ᾽ ἐκείνης ἐνδεὲς τῆς ἡμέρας καὶ ταλαί- 

zov 1| προσδοκωμένη κοῦφον αὐτοῖς ἐποίει. (35 ὃ 

δὲ τῆς τρίτης μοίρας ἡγεμὼν τῷ βασιλεῖ φίλος ὧν καὶ 

τότε φέρων αὐτὸν ἐπερηρεισμένον, ᾿ἄπιστα᾽ εἶπε “λέγεις, 

ὦ προφῆτα: καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἔχχέαι τὸν ϑεὸν ἐξ 
οὐρανοῦ καταρράκτας κριϑῆς ἢ σεμιδάλεως. οὕτως 

ἀμήχανον καὶ τὰ ὑπὸ σοῦ νῦν εἰρημένα γενέσϑαι. καὶ 

ὃ προφήτης πρὸς αὐτόν ἱταῦτα μέν᾽ εἶπεν ᾿ὔὕψει τοῦτο 

λαμβάνοντα τὸ τέλος. οὐ μεταλήψει δ᾽ οὐδενὸς τῶν 
ὑπαρξόντων.᾽ 

414) ἐξέβη τοίνυν τοῦτον τὺν τρόπον τὰ ὑπ᾽ 'EAc- 

σαίου προειρημένα. νόμος qv ἐν τῇ Σαμαρείᾳ τοὺς 30 

λέπραν ἔχοντας καὶ μὴ καϑαροὺς ἀπὸ τῶν τοιούτων 
D , , e - 5 s τ z 

τὰ σώματα μένειν ἔξω τῆς πόλεως. «D» ἄνδρες οὖν 

τὸν ἀριϑμὸν τέτταρες διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν πρὸ τῶν 

πυλῶν μένοντες. μηκέτι μηδενὺς αὐτοῖς διὰ τὴν ὑπερ- 

βολὴν τοῦ λιμοῦ τροφὴν ἐχφέροντος, εἰσελϑεῖν μὲν εἰς 35}᾽ 

τὴν πόλιν κεκωλυμένοι διὰ τὸν νόμον, κἂν ἐπιτραπῇ 

δ᾽ αὐτοῖς. διαφϑαρήσεσθαι κακῶς ὑπὸ τοῦ λιμοῦ Ao- 

γισάμενοι, ταὐτὸ δὲ πείσεσθαι. κἂν αὐτόϑι, μείνωσιν. 

ἀπορίᾳ τροφῆς. παραδοῦναι τοῖς πολεμίοις αὑτοὺς ἔκρι- 
e 2 Ν , τὰ - ΄ » ᾽ » 

v&v, ὡς εἰ μὲν φείσαιντο αὐτῶν. ζησόμενοι. εἰ δ᾽ ἀναιρε- 30 
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Oeiev, εὐθανατήσοντες. (65 ταύτην κυρώσαντες τὴν 

βουλὴν νυχτὸς ἧκον εἰς τὸ στρατόπεδον τὸ τῶν πολε- 

μίων. ἤρχετο δ᾽ ἤδη τοὺς Σύρους ἐχφοβεῖν καὶ ταράτ- 

τειν ὃ ϑεός, καὶ κτύπον ἁρμάτων καὶ ἵππων ὡς ἐπερ- 

5 χομένης στρατιᾶς ταῖς ἀκοαῖς αὐτῶν ἐνηχεῖν, καὶ ταύτην 

ἐγγυτέρω προσφέρειν αὐτοῖς τὴν ὑπόνοιαν. {11 ἀμέλει 

τοῦτον τὸν τρύπον ὑπ᾽ αὐτῆς διετέϑησαν ὥστε τὰς 

σχηνὰς ἐκλιπόντες συνέδραμον zoóg τὸν "4ÓcÓov, λέ- 

γοντὲς ὡς Ἰώραμος ὃ τῶν Ἰσραηλιτῶν βασιλεὺς μισϑω- 
τὸ σάμενος συμμάχους τόν τε τῶν Αἰγυπτίων βασιλέα καὶ 

τὸν τῶν νήσων ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄγει" προσιόντων γὰρ αὐὖ- 

τῶν ἐπακούειν τοῦ κτύπου. (185 ταῦτα λέγουσιν ὃ 

᾿άδαδος (καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς περιεψοφεῖτο ἤδη τὰς ἀκοὰς 

ὁμοίως τῷ πλήϑει) προσέσχε. καὶ μετὰ πολλῆς ἀταξίας 

15 χαὶ ϑορύβου. χαταλιπόντες ἐν τῇ παρεμβολῇ τοὺς ἴπ- 

πους καὶ τὰ ὑποξύγια καὶ πλοῦτον ἄφϑονον. εἰς φυγὴν 

ἐχώρησαν. (ἸῸ οὗ δὲ λεπροὶ οἵ ἐκ τῆς Σαμαρείας 

ἀναχωρήσαντες εἰς τὸ τῶν Σύρων στρατόπεδον. ὧν 

μικρὸν ἔμπροσϑεν ἐπεμνήσϑημεν. ὡς γενόμενοι πρὸς 

τῇ παρεμβολῇ πολλὴν ἡσυχίαν καὶ ἀφωνίαν ἔβλεπον 

οὖσαν. καὶ παρελθόντες δ᾽ εἴσω καὶ δρμήσαντες εἰς 

μίαν σκηνὴν οὐδέν᾽ ἑώρων ἐν μέσῳ. φαγόντες καὶ 

πιόντες ἐβάστασαν ἐσθῆτα καὶ πολὺν χρυσόν. καὶ xo- 

μίσαντες ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἔχρυψαν: (805 ἔπειτ᾽ 

εἰς ἑτέραν σκηνὴν παρελθόντες ὁμοίως τὰ ἐν αὐτῇ 

πάλιν ἐξεκόμισαν. καὶ τοῦτ᾽ ἐποίησαν τετράκις, μη- 

δενὸς αὐτοῖς ὅλως ἐντυγχάνοντος" ὅϑεν εἰκάσαντες 

2 e 

τῷ e 

ἀναχεχωρηκέναι τοὺς πολεμίους κατεγίνωσκον ἑαυτῶν 

μὴ ταῦτα δηλούντων τῷ ᾿Ιωράμῳ καὶ τοῖς πολίταις. 
| σῷ EPIS n τ ; ] ᾿ς S n - , 
80 (815 χαὶ o? μὲν ἐλϑόντες πρὸς τὸ τῆς Σαμαρείας 
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τεῖχος καὶ ἀναβοήσαντες πρὺς τοὺς φύλακας ἐμήνυον 

αὐτοῖς τὰ περὶ τοὺς πολεμίους, ἐκεῖνοι δὲ ταῦτ᾽ ἀπήγ- 

γειλαν τοῖς τοῦ βασιλέως φύλαξι" παρ᾽ ὧν μαϑὼν 

"Ilógeuog μεταπέμπεται τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνας, 
{825 πρὺς oUg ἐλϑόντας ἐνέδραν καὶ τέχνην ὑπονοεῖν 
ἔλεγε τὴν ἀναχώρησιν τοῦ τῶν Σύρων βασιλέως. “ἀπο- 

γνόντος ἡμᾶς τῷ λιμῷ διαφϑαρήσεσϑαι, ἵν᾽ ὡς πεφευ- 

γότων ἐπὶ διαρπαγὴν ἐξελθόντων τῆς παρεμβολῆς αἰφνι- 

δίως ἐπιπέσῃ καὶ κτείνῃ μὲν αὐτούς, ἀμαχητὶ δ᾽ ἕλῃ 

τὴν πόλιν. ὅϑεν ὑμῖν παραινῶ διὰ φυλακῆς ἔχειν 

αὐτήν, καὶ μηδαμῶς προϊέναι καταφρονήσαντας τῷ τοὺς 

πολεμίους ἀνακεχωρηκέναι.. (835 φήσαντος δέ τινος 

ὡς ἄριστα μὲν καὶ συνετώτατα ὑπονοήσειξ, πέμψαι γὲ 

μὴν συμβουλεύσαντος δύο τῶν ἱππέων τοὺς τὴν ἄχρι 

Ἰορδάνου πᾶσαν ἐξερευνήσοντας, ἵν᾽. εἰ ληφϑέντες ὑπὸ 

λοχώντων τῶν πολεμίων διαφϑαρεῖεν, φυλακὴ τῇ στρα- 

τιᾷ γένωνται τοῦ μηδὲν ὅμοιον παϑεῖν αὐτὴν ἀνυπ- 

όπτως προελϑοῦσαν" 'ἱπροσαριϑμήσεις δέ᾽ φησί “τοῖς 

ὑπὸ τοῦ λιμοῦ τεϑνηκόσι τοὺς ἱππεῖς. κἂν ὑπὸ τῶν 

ἐχϑρῶν ληφϑέντες ἀπόλωνται" {815 ἀρεσϑεὶς δὲ τῇ 

γνώμῃ τότε τοὺς κατοψομένους ἐξέπεμψεν. οἱ δὲ κενὴν 

μὲν τὴν ὁδὸν πολεμίων ἤνυσαν, μεστὴν δὲ σιτίων καὶ 

ὕπλων ηὗρον, ἃ διὰ τὸ κοῦφοι πρὸς τὸ φεύγειν εἶναι 

βῥιπτοῦντες κατέλιπον. ταῦτ᾽ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐπὶ 

διαρπαγὴν τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ τὸ πλῆϑος ἐξαφῆκεν. θΠπα) 6 9 j nvog 9 

(80) εὐτελὲς δ᾽ οὐδὲν οὐδ᾽ ὀλίγον ὠφελοῦντο. ἀλλὰ 

πολὺν uiv χρυσὺν πολὺν δ᾽ ἄργυρον, ἀγέλας δὲ παντο- 

δαπῶν χτηνῶν ἐλάμβανον" ἔτι ys μὴν σίτου μυριάσι 

καὶ κριϑῆς. αἷς οὐδ᾽ ὄναρ ἤλπισαν, ἐπιτυχόντες. τῶν 

μὲν προτέρων κακῶν ἀπηλλάγησαν, ἀφϑονίαν δ᾽ εἶχον, 
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ὡς ὠνεῖσθαι δύο μὲν cra κριϑῆς σίκλου, σεμιδάλεως 

δὲ σάτον σίκλου κατὰ τὴν Ἐλισσαίου προφητείαν. ἰσχύει 

ὲ τὸ σάτον μόδιον καὶ ἥμισυ Ἰταλικόν. 480» μόνος 

δὲ τούτων οὐκ ὥνατο τῶν ἀγαϑῶν ὃ τῆς τρίτης μοίρας 

6 ἡγεμών" κατασταϑεὶς γὰρ ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῆς 
, e ' - yp - - ς - ^ δι 

πύλης. ἵνα τὸ πλῆϑος ἐπέχῃ τῆς πολλῆς ὁρμῆς καὶ μὴ 
δ , e , 3 ; 3 , , 

κινδυνεύσωσιν ὑπ᾽ ἀλλήλων ὠϑούμενοι συμπατηϑέντες 

ἀπολέσϑαι. τοῦτ᾽ αὐτὸς ἔπαϑε καὶ τοῦτον ἀποϑνήσξκει 

τὸν τρόπον. τὴν τελευτὴν αὐτῷ προφητεύσαντος Ἔλισ- 
2 σαίου. ὅτε roig ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ τῆς ἐσομένης εὐπορίας 

τῶν ἐπιτηδείων λεγομένοις μόνος ἐξ ἁπάντων οὐκ ἐπί- 

στευσεν. 
{51 ὃ δὲ τῶν Σύρων βασιλεὺς ΄δαδος διασωϑεὶς 

εἰς “Ιαμασκόν. καὶ μαϑὼν ὅτι τὸ ϑεῖον αὐτόν τὲ καὶ 
τὸ τὴν στρατιὰν αὐτοῦ πᾶσαν εἰς τὸ δέος καὶ τὴν ταρα- 

χὴν ἐκείνην ἐνέβαλεν. ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ἐφόδου πολεμίων 

ἐγένετο, σφόδρα τῷ δυσμενῆ τὸν ϑεὸν ἔχειν ἀϑυμήσας 

εἰς νόσον κατέπεσεν. 88» ἐχδημήσαντος δὲ κατ᾽ ἐκεῖ- 

vov τὸν καιρὸν εἰς “ΖΙαμασκὸν ᾿Ελισσαίου τοῦ προφή- 

βὸ rov, γνοὺς ὃ δαδος τὸν πιστότατον τῶν οἰκετῶν 

᾿Αζάηλον ἔπεμψεν ὑπαντησόμενον αὐτῷ καὶ δῶρα κομί- 

fovr«, κελεύσας ἐρέσϑαι περὶ τῆς νόσου καὶ εἰ διαφεύ- 

ἕεται τὸν ἐξ αὐτῆς κίνδυνον. «489» '"AtéuAos δὲ μετὰ 

καμήλων τετταράκοντα τὸν ἀριϑμόν. αἱ τὰ κάλλιστα 

το οι 5 καὶ τιμιώτατα τῶν ἐν “ΖΙαμασκῷ γινομένων καὶ ὄντων 

ἐν τῷ βασιλείῳ ἔφερον δῶρα, συμβαλὼν τῷ ᾿ΒΕλισσαίῳ 

καὶ προσαγορεύσας αὐτὸν φιλοφρόνως. ἔλεγεν ὑπ᾽ ᾿4δά- 

δου τοῦ βασιλέως πεμφϑῆναι πρὸς αὐτὸν δῶρά rs κο- 

μίσαι καὶ πυϑέσϑαι περὶ τῆς νόσου εἰ δίων ἀπ᾽ αὐτῆς 

80 ἔσοιτο. {90 ὁ δὲ προφήτης τὸν μὲν ᾿“ξάηλον ἐχέλευσε 

8 80 — 4 Reg. VII 17. 
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μηδὲν ἀπαγγέλλειν τῷ βασιλεῖ κακόν, ἔλεγε δ᾽ ὅτι 

τεϑνήξεται. xci ὁ μὲν οἰχέτης τοῦ βασιλέως ἐλυπεῖτο 

ταῦτ᾽ ἀκούσας, ὃ δ᾽ ᾿Ελισσαῖος ἔκλαιε καὶ πολλοῖς ἐρ- 

θεῖτο δαχρύοις. προορώμενος ἃ πάσχειν ὃ λαὺς ἔμελλε 

χακὰ μετὰ τὴν ᾿“δάδου τελευτήν. {015 ἀνακρίναντος 

δ᾽ αὐτὸν ᾿ἀζαήλου τὴν αἰτίαν τῆς συγχύσεως. ᾿χλαίω᾽ 

φησί 'τὸ πλῆϑος τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐλεῶν ὧν ἐκ σοῦ 
πείσεται δεινῶν. ἀποχτενεῖς γὰρ αὐτῶν τοὺς ἀρίστους 

καὶ τὰς ὀχυρωτάτας πόλεις ἐμπρήσεις. καὶ παιδία μὲν 

ἀπολεῖς προσρηγνὺς πέτραις, τὰς δ᾽ ἐγκύους ἀναρρήξεις 

γυναῖκας. (925 τοῦ δ᾽ ᾿ἀξαήλου λέγοντος ἱτίνα γὰρ 

ἰσχὺν ἐν ἐμοὶ τηλικαύτην εἶναι συμβέβηκεν ὥστε ταῦτα 

ποιῆσαι; τὸν ϑεὸν ἔφησεν αὑτῷ δεδηλωκέναι roD)" 

ὅτι τῆς Συρίας μέλλοι βασιλεύειν. ᾿Δ4ζάηλος μὲν οὖν 

παραγενόμενος πρὸς τὸν ἄδαδον τῷ μὲν τὰ βελτίω 

περὶ τῆς νόσου κατήγγειλε, τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ δίκτυον ἐπι- 

βαλὼν αὐτῷ διάβροχον τὸν μὲν στραγγάλῃ διέφϑειρε, 

(935 τὴν δ᾽ ἀρχὴν αὐτὸς παρέλαβε, δραστήριός v^ ὧν 

ex 

10 

5 - 

3 * M M » N LE , N M 

ἀνὴρ καὶ πολλὴν ἔχων παρὰ τῶν Σύρων εὔνοιαν xci. 
- n E - EE) e / - ϑ 

τοῦ δήμου τῶν “ΖΙαμασκηνῶν, ὑφ᾽ οὗ μέχρι νῦν αὐτός 5 

9' δ΄ ἄδαδος καὶ ᾿4ζάηλος ὃ μετ᾽ αὐτὸν ἄρξας ὡς ϑεοὶ 

τιμῶνται διὰ τὰς εὐεργεσίας καὶ τὰς τῶν ναῶν οἶκοδο- 

μίας, οἷς ἐκόσμησαν τὴν τῶν “Ιαμασκηνῶν πόλιν. {94 

πομπεύουσι δ᾽ οὗτοι x«9' ἑκάστην ἡμέραν ἐπὶ τῇ τιμῇ 

τῶν βασιλέων. καὶ σεμνύνονται τὴν τούτων ἀρχαιό- 

τητα, οὐκ εἰδότες ὅτι νεώτεροί εἰσι καὶ οὐκ ἔχοντες 

οὗτοι οἵ βασιλεῖς ἔτη χίλια καὶ ἕκατόν. ὃ δὲ τῶν 
ἸΙσραηλιτῶν βασιλεὺς ᾿Ιώραμος ἀκούσας τὴν ᾿4δάδου 

τελευτὴν ἀνέπνευσεν ἐκ τῶν φόβων καὶ τοῦ δέους, ὃ 

δι᾿ αὐτὸν εἶχεν, ἀσμένως εἰρήνης λαμβανόμενος. 

8 91 — 4 Reg. VIII 12. 
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(005 Ἰώραμος δ᾽ ὃ τῶν Ἱεροσολύμων βασιλεύς (καὶ 5 

τούτῳ γὰρ ἦν ταὐτό, καϑὼς προειρήκαμεν ἔμπροσϑεν, 

ὄνομα) παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν εὐθὺς ἐπὶ σφαγὴν τῶν 
ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ τῶν πατρῴων φίλων. οἱ καὶ ἣγε- 

μόνες ἦσαν, ἐχώρησεν, τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ἐπίδειξιν τῆς 
πονηρίας ἐντεῦϑεν ποιησάμενος. καὶ μηδὲν διενεγκὼν 

τῶν τοῦ Ἰσραὴλ βασιλέων, o? πρῶτοι παρενόμησαν εἰς 

τὰ πάτρια τῶν Ἑβραίων ἔϑη καὶ τὴν τοῦ ϑεοῦ ϑρη- 

σκείαν. (900) ἐδίδαξε δ᾽ αὐτὸν τά τ᾽ ἄλλα εἶναι κακὸν 

καὶ δὴ καὶ ξενικοὺς ϑεοὺς προσκυνεῖν Γοθολία. ϑυ- 

γάτηρ μὲν ᾿ἡχάβου. συνοικοῦσα δ᾽ αὐτῷ. καὶ ὃ μὲν 
ϑεὺς διὰ τὴν πρὸς ΖΙαυίδην ὁμολογίαν οὐκ ἐβούλετο 

τούτου τὸ γένος ἐξαφανίσαι. ἸΙώραμος δ᾽ οὐ διέλιπεν 

σι 

1 [7 

ἑχάστης ἡμέρας καινουργῶν ἐπ᾽ ἀσεβείᾳ καὶ λύμῃ τῶν 

ἐπιχωρίων ἐθισμῶν. (915 ἀποστάντων δ᾽ αὐτοῦ κατ᾽ 

ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τῶν ᾿Ιδουμαίων. καὶ τὸν uiv πρό- 
τερον ἀποκχτεινάντων βασιλέα. ὃς ὑπήχουεν αὐτοῦ τῷ 

πατρί, ὃν δ᾽ ἐβούλοντο αὐτοὶ καταστησάντων. ᾿Ιώραμος 

μετὰ τῶν περὶ αὑτὸν ἱππέων καὶ τῶν ἁρμάτων νυκτὸς 

50 εἰς τὴν Ιδουμαίαν ἐνέβαλε. καὶ τοὺς μὲν πέριξ τῆς 
αὑτοῦ βασιλείας διέφϑειρε. πορρωτέρω δ᾽ οὐ προῆλϑεν. 

(085 ὥνησε μέντοι τοῦτο ποιήσας οὐδέν᾽ πάντες γὰρ 

ἀπέστησαν αὐτοῦ. καὶ οἵ τὴν χώραν τὴν καλουμένην 

“Πάβαιναν νεμόμενοι. ἦν δ᾽ οὕτως ἐμμανὴς ὥστε τὸν 

35 λαὺν ἠνάγκαξεν ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τῶν ὀρῶν ἀναβαίνοντα 

προσκυνεῖν τοὺς ἀλλοτρίους ϑεούς. 

«005 ταῦτα δ᾽ αὐτῷ πράττοντι καὶ τελέως ἐχβεβλη- 2 

κχότι τῆς διανοίας τὰ πάτρια νόμιμα κομίζεται παρ᾽ 

Ἡλίου τοῦ προφήτου (ἔτι γὰρ ἐπὶ γῆς ἦν) ἐπιστολή, 

80 ἢ τὸν ϑεὸν ἐδήλου μεγάλην παρ᾽ αὐτοῦ ληψόμενον 

8 95 -Ξ 4 Reg. VIII 16; 2 Paral. XXI 1. 
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δίκην. ὅτι τῶν μὲν ἰδίων πατέρων μιμητὴς οὐκ ἐγένετο , Dy ͵ 9 

τοῖς δὲ τῶν Ἰσραηλιτῶν βασιλέων κατηκολούϑησεν ἀσε- 
4 Ν , ^ - 2 , ' ^ 

βήμασι. καὶ συνηνάγκασε τὴν τοῦ Ἰούδα φυλὴν καὶ 
SN , e » 9 , ^ e , E , 

τοὺς πολίτας legocoAUucov ἀφέντας τὴν ὁσίαν τοῦ ἔπι- 

χωρίου ϑεοῦ ϑρησκείαν σέβειν τὰ εἴδωλα. καϑὼς καὶ 

άχαβος τοὺς Ἰσραηλίτας ἐβιάσατο. (1005 ὅτι τε τοὺς 
9 iJ , M ^ 2 ' » 1 M 

ἀδελφοὺς διεχρήσατο καὶ τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας καὶ 

δικαίους ἀπέχτεινε, τήν τὲ τιμωρίαν. ἣν ἀντὶ τούτων ^ 

e {2 » 3 ΄ 3 - , E 

ὑφέξειν ἔμελλεν. ἐσήμαινεν ἕν τοῖς γράμμασιν ὃ προ- 

φήτης. ὕλεϑρον τοῦ λαοῦ καὶ φϑορὰν γυναικῶν αὐτοῦ 
z M , n NS NIE er. A£ y - ν ἢ 

καὶ τέκνων. C101» καὶ ὅτι τεϑνήξεται νόσῳ τῆς νηδύος 

ἐπὶ πολὺ βασανισϑείς. καὶ τῶν ἐντέρων αὐτῷ δι᾿ ὑπερ- 

βολὴν τῆς τῶν ἐντὸς διαφϑορᾶς ἐχρυέντων., ὥστ᾽ αὐτὸν qv τῆς τῶν ἐντὸς διαφϑορᾶς ἐχρ Σ 
ἐπιδόντα τὴν αὑτοῦ συμφορὰν καὶ μηδὲν βοηϑῆσαι 

δυνάμενον ἔπειϑ᾽ οὕτως ἀποθανεῖν. ταῦτα μὲν ἐδήλου 

διὰ τῆς ἐπιστολῆς ὁ '"Hàíue: {102}. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ 

στρατὸς ᾿ράβων τῶν ἔγγιστα τῆς 4ἰϑιοπίας κατοικούν- 

τῶν x«l τῶν ἀλλοφύλων εἰς τὴν ᾿Ιωράμου βασιλείαν 

ἐνέβαλε. καὶ τήν τὲ χώραν διήρπασαν καὶ τὸν οἶκον 
- , EJ M ^ νι LJ ' 3 ^ , 

TOU βασιλέως. ἔτι δὲ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ κατέσφαξαν 
T 

καὶ τὰς γυναῖκας. εἷς δὲ αὐτῷ περιλείπεται τῶν παί- 

Ócv, διαφυγὼν τοὺς πολεμίους, Ὀχοζίας ὄνομα. {108 

μετὰ δὲ ταύτην τὴν συμφορὰν αὐτὸς τὴν προειρημένην 

ὑπὸ τοῦ προφήτου νόσον ἐπὶ πλεῖστον νοσήσας χρόνον 

(ἐπέσκηψε γὰρ εἰς τὴν γαστέρα τὸ ϑεῖον αὐτοῦ τὴν 
ὀργήν) ἐλεεινῶς ἀπέϑανεν. ἐπιδὼν αὑτοῦ τὰ ἐντὸς 

ἐχρυέντα. περιύβροισε δ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸν νεκρὸν ὁ Aaóg' 

{1045 λογισάμενοι γάρ. οἶμαι, τὸν οὕτως ἀποϑανόντα 

χατὰ μῆνιν ϑεοῦ μηδὲ κηδείας τῆς βασιλεῦσι πρεπού- 

10 

σης ἄξιον εἶναι τυχεῖν, οὔτε ταῖς πατρῴαις ἐνεκήδευσαν 30 

8 100 — 3 Paral. XXI 13. 
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αὐτὸν ϑήκαις οὔτ᾽ ἄλλης τιμῆς ἠξίωσαν, ἀλλ᾽ ὡς ἰδιώ- 

τὴν ἔϑαψαν, βιώσαντα μὲν ἔτη τετταράκοντα, βασιλεύ- 

σαντα δ᾽ ὀκτώ. παραδίδωσι δὲ τὴν ἀρχὴν ὃ δῆμος ὁ 

τῶν ἹἹεροσολυμιτῶν τῷ παιδὶ αὐτοῦ Ὀχοξίᾳ. 
105» Ἰώραμος δ᾽ ὃ τῶν Ἰσραηλιτῶν βασιλεύς 3 

er& τὴν ᾿δάδου τελευτὴν ἐλπίσας ᾿Τραμάϑην πόλιν 
D 

τῆς Γαλααδίτιδος ἀφαιρήσεσθαι τοὺς Σύρους. στρα- 

τεύει μὲν ἐπ᾿ αὐτὴν μετὰ μεγάλης παρασκευῆς. ἐν δὲ 
τῇ πολιορκίᾳ τοξευϑεὶς ὑπό τινος τῶν Σύρων οὐ χαι- 

10 ρίως ἀνεχώρησεν εἰς ᾿Ιεσράελαν πόλιν. ἰαϑησόμενος ἐν 

αὐτῇ τὸ τραῦμα, καταλιπὼν ἐν τῇ ᾿ραμάϑῃ τὴν στρα- 

τιὰν ἅπασαν καὶ ἡγεμόνα τὸν Νεμεσσὶ παῖδα Ἰηοῦν" 

«1005 ἤδη γὰρ αὐτὴν ἡρήκει κατὰ κράτος. προύκειτο 

δ᾽ αὐτῷ μετὰ τὴν ϑεραπείαν πολεμεῖν τοῖς Σύροις. 

τὸ Ἐλισσαῖος δ᾽ ὃ προφήτης ἕνα τῶν αὑτοῦ μαϑητῶν, 

δοὺς αὐτῷ τὸ ἅγιον ἔλαιον. ἔπεμψεν εἰς ᾿ἀραμάϑην 8 D 74 , 1 Φ IU 
χροίσοντα τὸν "hjoov xci φράσοντα ὅτι τὸ ϑεῖον αὐτὸν 
-“ 2 , ἄλλ * - , ἐπ , "S 3 /À 

ἥρηται βασιλέα, ἄλλα τε πρὺς τούτοις εἰπεῖν ἐπιστείλας 

ἐχέλευσε τρύπῳ φυγῆς ποιήσασϑαι τὴν πορείαν. ὕπως 

50 λάϑῃ πάντας ἐκεῖϑεν ἀπιών. (10415 ὃ δὲ γενόμενος 
ἐν τῇ πόλει τὸν μὲν "yobv εὑρίσκει καϑεξόμενον μετὰ 

τῶν τῆς στρατιᾶς ἡγεμόνων μέσον αὐτῶν, καϑὼς Ἔλισ- 

σαῖος αὐτῷ προεῖπε. προσελϑὼν δ᾽ ἔφη βούλεσθαι περὶ 

τινῶν αὐτῷ διαλεχϑῆναι. {108 τοῦ δ᾽ ἀναστάντος 

5 καὶ ἀκολουϑήσαντος εἰς τὸ ταμιεῖον. λαβὼν ὃ νεανίας 

τὸ ἅγιον ἔλαιον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. καὶ τὸν 
* "» - , - 3 v 32.2 2 , - 

Qtov ἔφη βασιλέα χειροτονεῖν αὐτὸν £z ὀλέϑρῳῷ τοῦ 
, - ^n , S T - 

γένους τοῦ "yov, καὶ ὕπως ἐχδικήσει τὸ αἷμα τῶν 

προφητῶν τῶν ὑπ᾽ Ἰεζαβέλης παρανόμως ἀποϑανόν- 

3: rQv, (1005 ἵν᾽ ὃ τούτων οἶκος. τὸν αὐτὸν τρύπον 

8 105 — 4 Reg. VIII 28. 
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ὕνπερ οἵ Ἱεροβοάμου τοῦ Ναβαταίου παιδὸς καὶ Βαασά, 

πρύρριξος διὰ τὴν ἀσέβειαν αὐτῶν ἀφανισϑῇ καὶ μηδὲν 
ὑπολειφϑῇ σπέρμα τῆς Agcfov γενεᾶς. καὶ ὃ μὲν ταῦτ᾽ 
εἰπὼν ἐξεπήδησεν éx τοῦ ταμιείου. σπουδάζων μη- 

δενὶ τῶν ἐκ τῆς στρατιᾶς ὁραϑῆναι, {110 ὁ δ᾽ Ἰηοῦς 

προελϑὼν ἧκεν ἐπὶ τὸν τόπον ἔνϑα μετὰ τῶν ἡγεμό- 

vov ἐχαϑέξετο. πυνϑανομένων δὲ καὶ φράζειν αὐτοῖς 

παρακαλούντων τί πρὸς αὐτὸν ὁ νεανίας ἀφίκοιτο, καὶ 

προσέτι μαίνεσϑαι λεγόντων αὐτόν, “ἀλλ᾽ ὀρϑῶς γ᾽ εἰ- 

κάσατε᾽ εἶπε" “καὶ γὰρ τοὺς λόγους μεμηνότος ἐποιή- 

σατο. «1110 σπουδαξόντων δ᾽ ἀκοῦσαι καὶ δεομένων. 

ἔφη τὸν ϑεὸν αὐτὸν ἡρῆσϑαι βασιλέα τοῦ πλήϑους 

εἰρηκέναι. ταῦτ᾽ εἰπόντος ἕκαστος περιδύων αὑτὸν 

ὑπεστρώννυεν αὐτῷ τὸ ἱμάτιον, καὶ σαλπίζοντες τοῖς 

κέρασιν ἐσήμαινον Ἰηοῦν εἶναι βασιλέα. 112» ὃ δ᾽ 

ἀϑροίσας τὴν στρατιὰν ἔμελλεν ἐξορμᾶν ἐπ᾽ ᾿Ιώραμον 

εἰς Ἰεσράελαν πόλιν, ἐν jj καϑὼς προείπομεν, ἐϑερα- 

πεύετο τὴν πληγὴν ἣν ἔλαβε πρὸς τῇ ᾿ἀραμάϑης πο- 

λιορκίᾳ. ἔτυχε δὲ καὶ ὃ τῶν Ἱεροσολύμων βασιλεὺς 

Ὀχοζίας ἀφιγμένος πρὺς τὸν "Ióg«uov: υἱὸς γὰρ ἦν 
αὐτοῦ τῆς ἀδελφῆς. ὡς καὶ προειρήκαμεν" ἐπισκέψα- 

σϑαι δὲ πῶς ἐκ τοῦ τραύματος ἔχοι διὰ τὴν συγγένειαν 

ἐληλύϑει. C113» Ἰηοῦς δὲ βουλόμενος αἰφνιδίως τοῖς 

περὶ τὸν Ιώραμον προσπεσεῖν, ἠξίου μηδένα τῶν στρα- 

τιωτῶν ἀποδράντα μηνῦσαι ταῦτα τῷ Tooíuo: τοῦτο 

γὰρ ἔσεσθαι λαμπρὰν ἐπίδειξιν αὐτῷ τῆς εὐνοίας καὶ 
τοῦ διακειμένους οὕτως ἀποδεῖξαι αὐτὸν βασιλέα. C114» 

οἵ δὲ τοῖς εἰρημένοις πεισϑέντες ἐφύλαττον τὰς ὁδούς, 

μή τις εἰς Ἰεσράελαν διαλαϑὼν μηνύσῃ αὐτὸν τοῖς ἐκεῖ. 

xci ὃ μὲν Ἰηοῦς τῶν ἱππέων τοὺς ἐπιλέχτους παραλαβὼν 80 

8 110 — 4 Reg. IX 11. 
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καὶ καϑίσας ἐφ᾽ ἅρματος εἰς τὴν ᾿Ιεσράελαν ἐπορεύετο" 

γενομένου δ᾽ ἐγγὺς ὃ σκοπός, ὃν ὁ βασιλεὺς ᾿Ιώραμος 

καϑεστάκει τοὺς ἐρχομένους εἰς τὴν πόλιν ἀφορᾶν. 
ἰδὼν μετὰ πλήϑους προσελαύνοντα vOv Ἰηοῦν, ἀπήγ- 

γειλεν ἸΙωράμῳ προσελαύνουσαν ἱππέων ἴλην. (1155 ὃ 

δ᾽ εὐθὺς ἐχέλευσεν ἐχπεμφϑῆναί τινα τῶν ἱππέων 

ὑπαντησόμενον καὶ τίς ἐστιν ὃ προσιὼν yvocóucvov. 

ἐλϑὼν οὖν πρὺς τὸν Ἰηοῦν ὁ ἱππεὺς ἐπηρώτα περὶ τῶν 

ἐν τῷ στρατοπέδῳ᾽ πυνϑάνεσϑαι γὰρ ταῦτα τὸν βασι- 

λέα. ὃ δὲ μηδὲν μὲν περὶ τούτων πολυπραγμονεῖν ἐκέ- 
λευσεν, ἔπεσϑαι δ᾽ αὐτῷ. «110. ταῦϑ᾽ ὁ σκοπὸς ὁρῶν 

ἀπήγγειλεν Ιωράμῳ τὸν ἱππέα. συγκαταμιγέντα τῷ 

πλήϑει τῶν προσιόντων. σὺν ἐχείνοις παραγίνεσϑαι. 

πέμψαντος δὲ καὶ δεύτερον τοῦ βασιλέως. ταὐτὸ ποιεῖν 

ὅ προσέταξεν Ἰηοῦς. {111 ὡς δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐδήλωσεν 
€ ' 3 , PS 3 Y 2 ^ δ, 

ὃ Gxozóg ἸΙωράμωῳ. τελευταῖον αὐτὸς ἐπιβὰς ἅρματος 

σὺν Ὀχοξίᾳ τῷ τῶν Ἱεροσολύμων βασιλεῖ (παρῆν γὰρ 

αὐτός, ὡς ἔφαμεν ἔμιπροσϑεν, ὀψόμενος αὐτὸν πῶς ἐκ 

τοῦ τραύματος ἔχοι, διὰ συγγένειαν) ἐξῆλϑεν ὑπαντη- 
, T , δὲ ^ , , £ /, 0 

σόμενος. σχολαίτερον ὃὲ x«l μετ᾽ εὐταξίας ὥδευεν 
Ἰηοῦς. {1185 καταλαβὼν δ᾽ ἐν ἀγρῷ (τῷ) Ναβούϑου 
τοῦτον Ἰώραμος ἐπυνθάνετο εἰ πάντ᾽ ἔχοι καλῶς τὰ κατὰ 

τὸ στρατόπεδον. βλασφημήσαντος δὲ πικρῶς αὐτὸν 

"IL? ὡς καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ φαρμακὺν καὶ πόρνην 

ἀποκαλέσαι, δείσας ὃ βασιλεὺς τὴν διάνοιαν αὐτοῦ xcl 
M e v ^" 35€ Lx Z , [ἢ μηδὲν ὑγιὲς φρονεῖν αὐτὸν ὑπονοήσας. στρέψας ὡς 

εἶχε τὸ ὥρμα ἔφυγε. φήσας πρὺς Ὀχοξίαν ἐνέδρᾳ καὶ 

δόλῳ κατεστρατηγῆσϑαι. ᾿Ἰηοῦς δὲ τοξεύσας αὐτὸν κατα- 

βάλλει, τοῦ βέλους διὰ τῆς καρδίας ἐνεχϑέντος. (1195 

καὶ Ἰώραμος μὲν εὐθὺς πεσὼν ἐπὶ γόνυ τὴν ψυχὴν 

S115 — 4 Reg. IX 17. 



284 ΑΡΧΑΙΟΛΔΟΓΊΑΣ 

ἀφῆκεν. Ἰηοῦς δὲ προσέταξε Βαδάχρῳ τῷ τῆς τρίτης 

μοίρας ἡγεμόνι ῥῖψαι τὸν Ἰωράμου νεκρὸν εἰς τὸν 

ἀγρὸν τὸν Ναβούϑου, ἀναμνήσας αὐτὸν τῆς ᾿Ηλία προ- 
^ τι 2 , - ^ ? A S , 

φητείας. ἣν ydo τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸν Νάβουϑον 
3 ΄ ^ 

ἀποκτείναντι προυφήτευσεν, ὡς ἀπολεῖται αὐτός τε καὶ 

τὸ γένος αὐτοῦ ἐν τῷ ἐκείνου χωρίῳ" {1205 ταῦτα 

γὰρ καϑεζόμενος ὕπισϑεν τοῦ ἅρματος τοῦ ᾿ἥχάβου 

λέγοντος ἀκοῦσαι τοῦ προφήτου. καὶ δὴ τοῦτο συνέβη 

γενέσϑαι κατὰ τὴν πρόρρησιν τὴν ἐκείνου. πεσόντος 

δ᾽ Ἰωράμου, δείσας περὶ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας Ὀχοζίας 

τὸ ὥρμα εἰς ἑτέραν ὁδὸν ἐξένευσε, λήσεσϑαι τὸν Ἰηοῦν 

ὑπολαβών. C121» ὃ δ᾽ ἐπιδιώξας χαὶ καταλαβὼν ἔν 

τινι προσβάσει τοξεύσας ἔτρωσε. καταλιπὼν δὲ τὸ ἅρμα 

καὶ ἐπιβὰς ἵππῳ φεύγει τὸν Ἰηοῦν εἰς Μαγεδδώ, κἀκεῖ 

ϑεραπευόμενος μετ᾽ ὀλίγον ἐκ τῆς πληγῆς τελευτᾷ. κο- 

μισϑεὶς δ᾽ εἰς Ιεροσόλυμα τῆς ἐκεῖ ταφῆς τυγχάνει, 

βασιλεύσας μὲν ἐνιαυτὸν ἕνα, πονηρὸς δὲ καὶ χείρων 

τοῦ ἐπ τ}: αὐτοῦ γενόμενος. 

(1925 τοῦ δ᾽ Ἰηοῦ εἰσελϑόντος εἰς ᾿Ιεσράελαν, 

τι Ξυ ud ἣ Ἰεζαβέλα καὶ στᾶσα ἐπὶ τοῦ πύργου 

καλός εἶπε 'δοῦλος ὁ ἀποχτείνας τὸν δεσπότην. ὃ δ᾽ 
, , P! 3 ^ 2 , , , M. ^ 

ἀναβλέψας πρὸς αὐτὴν ἐπυνϑάνετό τὲ τίς εἴη. καὶ 

χαταβᾶσαν ἥκειν πρὸς αὐτὸν ἐχέλευσε. χαὶ τέλος τοῖς 

s προσέταξεν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ πύργου βαλεῖν. 

ζ1295 ΤΩ 7 δ᾽ ἤδη τό vs τεῖχος περιέρρανε 

τῷ αἵματι. καὶ συμπατηϑεῖσα ὑπὸ τῶν ἵππων οὕτως 
᾽ , " NN - , B 3 - B ἀπέϑανε. τούτων δὴ γενομένων παρελθὼν "Tote εἰς 

; ; : REV. EM NO ARS ἐν 
τὰ βασίλεια σὺν τοῖς φίλοις ἑαυτὸν £x τῆς ὁδοῦ ἀν- 

- - 2. » ' / , RM » 

ἐχτᾶτο τοῖς τ᾽ ἄλλοις καὶ τραπέζῃ. προσέταξε δὲ τοῖς 

σι 

οἰκέταις ἀνελομένοις τὴν ᾿Ιεξαβέλαν ϑάψαι διὰ τὸ γένος" 30 

8 119 — 4 Reg. IX 25. 
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ἣν γὰρ ἐκ βασιλέων. {1345 ηὗρον δ᾽ οὐδὲν τοῦ σώ- 
ματος αὐτῆς οἵ προσταχϑέντες τὴν κηδείαν ἢ μόνα τὰ 

ἀκρωτήρια. τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν ὑπὸ κυνῶν ἦν δεδαπανη- 

μένον. ταῦτ᾽ ἀκούσας ὃ Ἰηοῦς ἐθαύμαξε τὴν ᾿Ηλίου 

προφητείαν" οὗτος γὰρ αὐτὴν εἰς Ἰεσρίάελαν προεῖπε 

τοῦτον ἀπολεῖσϑαι τὸν τρύπον. 

(1255 ὄντων δ᾽ Ayo παίδων ἑβδομήκοντα, τρε- 
, , , τ' , , N/ 2 ^ 3 Ξ - 

φομένων δ᾽ ἐν Σαμαρείᾳ, πέμπει δύο ἐπιστολὰς Tuovs, 

τὴν μὲν τοῖς παιδαγωγοῖς τὴν δ᾽ ἑτέραν τοῖς ἄρχουσι 

τῶν Σαμαρέων. λέγων τὸν ἀνδρειότατον τῶν '"Ayéfov μαρέων. λέγ óv ἀνδρειότατον τῶν '4y 
παίδων ἀποδεῖξαι βασιλέα (καὶ γὰρ ἁρμάτων αὐτοῖς 

εἶναι πλῆϑος καὶ ἵππὼν καὶ ὅπλων καὶ στρατιᾶς, καὶ 

πόλεις ὀχυρὰς ἔχειν), καὶ τοῦτο ποιήσαντας εἰσπράττε- 

σϑαι δίκην ὑπὲρ τοῦ δεσπότου. (1265 ταῦτα δὲ γρά- 
NEA Δ ΄ P3 a: ES , 

φει διάπειραν BovAóusvos λαβεῖν τῆς τῶν Σαμαρέων 

διανοίας. ἀναγνόντες δὲ τὰ γράμματα οἵ τ᾽ ἄρχοντες 

καὶ οἱ παιδαγωγοὶ κατέδεισαν. καὶ λογισάμενοι μηδὲν 

δύνασθαι ποιεῖν πρὺς τοῦτον ὃς δύο μεγίστων ἐχρά- 
, , , e - , * i" 

vqos βασιλέων. ἀντέγραψαν ὁμολογοῦντες αὐτὸν ἔχειν 

δεσπότην καὶ ποιήσειν ὃ ἂν κελεύῃ. (131) ὃ δὲ πρὸς 

ταῦτ᾽ ἀντέγραψεν, αὑτῷ 9᾽ ὑπακούειν κελεύων καὶ τῶν 

"AyéBov παίδων τὰς κεφαλὰς ἀποτεμόντας πέμψαι πρὸς 

αὐτόν. οἱ δ᾽ ἄρχοντες μεταπεμψάμενοι τοὺς τροφεῖς 

τῶν παίδων προσέταξεν ἀποκτείνασιν αὐτοὺς τὰς κε- 

ὃ φαλὰς ἀποτεμεῖν καὶ πέμψαι πρὺς Djobv. οἵ δ᾽ οὐδὲν 

ὅλως φεισάμενοι τοῦτ᾽ ἔπραξαν. καὶ συνθέντες εἴς τινὰ 

πλεχτὰ ἀγγεῖα τὰς κεφαλὰς ἀπέπεμψαν εἰς TeoocsAav. 

(1985 χομισϑεισῶν δὲ τούτων. ἀγγέλλεται δειπνοῦντι 

μετὰ τῶν φίλων τῷ ἸἸηοῦ ὅτι χομισϑεῖεν αἵ τῶν ᾿4χά- 

βου παίδων κεφαλαί. ὃ δὲ πρὸ τῆς πύλης ἐξ ἑκατέρου 

8 124 — 4 Reg. IX 35. 
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μέρους ἐχέλευσεν ἐξ αὐτῶν ἀναστῆσαι βουνούς. C129» 

γενομένου δὲ τούτου ἅμ᾽ ἡμέρα πρόεισιν ὀψόμενος. καὶ 
ϑεασάμενος ἤρξατο πρὸς τὸν παρόντα λαὺν λέγειν ὡς 

αὐτὸς μὲν ἐπὶ τὸν δεσπότην τὸν αὑτοῦ στρατεύσαιτο 

κἀκεῖνον ἀποχτείνειε. τούτους δ᾽ οὐκ αὐτὺς ἀνέλοι. 

γιγνώσκειν δ᾽ αὐτοὺς ἠξίου περὶ τῆς ᾿4χάβου γενεᾶς 
ὅτι πάντα κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ προφητείαν γέγονε, καὶ 
ὃ οἶκος αὐτοῦ, χαϑὼς ᾿Ηλίας προεῖπεν, ἀπόλωλε. (180) 

προσδιαφϑείρας δὲ x«l τοὺς παρὰ τοῖς Ἰσραηλίταις 

εὑρεϑέντας ἐκ τῆς ᾿ἀχάβου συγγενείας ἵππεῖς εἰς Σα- 

μάρειαν ἐπορεύετο. χατὰ δὲ τὴν ὁδὸν τοῖς Ὀχοζία συμ- 

βαλὼν οἰκείοις. τοῦ βασιλέως τῶν ᾿Ιεροσολύμων, ἀν- 

ἔχρινεν αὐτοὺς τί δή ποτε παρεγένοντο. {191) ov δ᾽ 

ἀσπασόμενοί τ᾿ Ἰώραμον καὶ τὸν αὑτῶν βασιλέα Ὀχο- 

ξίαν ἥκειν ἔφασκον" οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτοὺς ἀμφοτέρους 

ὑπ᾽ αὐτοῦ πεφονευμένους. ἸἸηοῦς δὲ καὶ τούτους συλ- 

ληφϑέντας ἀναιρεθῆναι προσέταξεν, ὄντας τὸν ἀρυϑμὸν 

τετταράκοντα δύο. 

(1825 συναντᾷ δ᾽ αὐτῷ μετὰ τούτους ἀνὴρ ἀγαϑὸς 

καὶ δίκαιος. Ιωνάδαβος ὄνομα, φίλος αὐτῷ πάλαι γε-: 

yovós, ὃς ἀσπασάμενος αὐτὸν ἐπαινεῖν ἤρξατο τῷ πάντα 
y ^ , ^ ^ M 3 «P ΕΣ 

πεποιηκέναι κατὰ βούλησιν τοῦ ϑεοῦ. τὴν οἰκίαν ἐξ- 

ἀαφανίσαντα τὴν ᾿χάβου. {195 Ἰηοῦς δ᾽ ἀναβάντα ἐπὶ 

τὸ ἅρμα συνεισελϑεῖν αὐτὸν εἰς Σαμάρειαν παρεκάλει, 

λέγων ἐπιδείξειν πῶς οὐδενὺς φείσεται πονηροῦ, ἀλλὰ : 

καὶ τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ τοὺς ψευδιερεῖς xol τοὺς 

ἐξαπατήσαντας τὸ πλῆϑος. ὡς τὴν μὲν τοῦ μεγίστου 

ϑεοῦ ϑρησκείαν ἐγκαταλείπειν τοὺς δὲ ξενικοὺς προσ- 

κυνεῖν. τιμωρήσεται" κάλλιστον δ᾽ εἶναι ϑεαμάτων καὶ 

e 

τῷ ς, 

τῷ οι 

ἥδιστον ἀνδρὶ χρηστῷ καὶ δικαίῳ κολαζομένους πονη- 80 
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ροὺς ἰδεῖν. {1945 τούτοις πεισϑεὶς ὃ ἸΙωνάδαβος ἀνα- 

βὰς εἰς τὸ ἅρμα εἰς Σαμάρειαν παραγίνεται. ἀναξη- 

τήσας δὲ πάντας τοὺς ᾿άΑχάβου συγγενεῖς Ἰηοῦς ἀπο- 

κτείνει. βουλόμενος ὃὲ μηδένα τῶν ψευδοπροφητῶν 

μηδ᾽ ἱερέων τῶν "Agéfov ϑεῶν τὴν τιμωρίαν διαφυγεῖν, 
ἀπάτῃ καὶ δόλῳ πάντας αὐτοὺς συνέλαβεν. (150) 

ἀϑοοίσας γὰρ τὸν λαὺν ἔφη βούλεσθαι διπλασίονας 

ὧν άχαβος ϑεῶν εἰσηγήσατο προσκυνεῖν. καὶ τοὺς ἐκεί- 

νῶν ἱερεῖς καὶ προφήτας ἠξίου καὶ δούλους αὐτῶν 

παρεῖναι" ϑυσίας γὰρ πολυτελεῖς καὶ μεγάλας ἐπιτελεῖν 

μέλλειν τοῖς ᾿ἀχάβου ϑεοῖς. τὸν δ᾽ ἀπολειφϑέντα τῶν 
ἱερέων ϑανάτῳ ζημιώσειν. ὃ δὲ ϑεὸς Aycfov Βαὰλ 

ἐκαλεῖτο. {1965 τάξας δ᾽ ἡμέραν x«9' ἣν ἔμελλε ποιή- 

σειν τὰς 9vGíug, διέπεμψεν ἀνὰ πᾶσαν τὴν τῶν Ἴσρα- 

ηλιτῶν χώραν τοὺς ἄξοντας πρὸς αὑτὸν τοὺς ἱερεῖς τοῦ 

Βαάλ. ἐχέλευσε δ᾽ ἸἸηοῦς τοῖς ἱερεῦσι δοῦναι πᾶσιν 

ἐνδύματα. λαβόντων δὲ παρελϑὼν εἰς τὸν οἶκον μετὰ 
τοῦ φίλου Ἰωναδάβου, μή τις ἐν αὐτοῖς ἀλλόφυλος εἴη 

καὶ ξένος ἐρευνῆσαι προσέταξεν" οὐ βούλεσϑαι γὰρ 

τοῖς ἱεροῖς αὐτῶν ἀλλότριον παρατυγχάνειν. {1915 τῶν 

δ᾽ εἰπόντων μὲν οὐδένα παρεῖναι ξένον, καταρξαμένων 
δὲ τῶν ϑυσιῶν. περιέστησεν ἔξωϑεν ὀγδοήκοντα τὸν 

ἀριϑμὸν ἄνδρας. οὺς ἤδει πιστοτάτους τῶν ὁπλιτῶν, 

κελεύσας αὐτοῖς ἀποκτεῖναι τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ 

νῦν τοῖς πατρίοις ἔϑεσι τιμωρεῖν πολὺν ἤδη χρόνον 

ὠλιγωρημένοις, ἀπειλήσας ὑπὲρ τῶν διαφυγόντων τὰς 

ἐχείνων ἐφαιρήσεσϑαι ψυχάς. {1385 ot δὲ τούς τ᾽ 

ἄνδρας ἅπαντας κατέσφαξαν καὶ τὸν οἶκον τοῦ Βαὰλ 

ἐμπρήσαντες ἐκάϑηραν οὕτως ἀπὸ τῶν ξενικῶν ἐθισμῶν 

τὴν Σαμάρειαν. οὗτος ὁ Βαὰλ Τυρίων ἣν ϑεός" "Ayafos 
8 134 — 4 Reg. X 17. 
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0i τῷ πενθερῷ βουλόμενος χαρίσασϑαι ᾿Ιϑωβάλῳ, Tv- 

ρίων ὄντι βασιλεῖ καὶ Σιδωνίων, ναόν τ᾽ αὐτῷ κατ- 
εσχεύασεν ἐν Σαμαρείᾳ καὶ προφήτας ἀπέδειξε καὶ πά- 
σης ϑρησκείας ἠξίου. {1905 ἀφανισϑέντος δὲ τούτου 

τοῦ ϑεοῦ τὰς χρυσᾶς δαμάλεις προσχυνεῖν τοῖς Toga- 

ηλίταις Ἰηοῦς ἐπέτρεψε. ταῦτα δὲ διαπραξαμένῳ καὶ 

προνοήσαντι τῆς κολάσεως τῶν ἀσεβῶν ὃ ϑεὺς διὰ τοῦ 

προφήτου προεῖπεν ἐπὶ τέτταρας γενεὰς τοὺς παῖδας 

αὐτοῦ βασιλεύσειν τῶν ᾿Ισραηλιτῶν. 

καὶ τὰ μὲν περὶ Ἰηοῦν ἐν τούτοις ὑπῆρχε. {110) 

Γοϑολία δ᾽ ἡ ᾿ἀχάβου ϑυγάτηρ ἀκούσασα τήν τ᾽ lo- 
ράμου τἀδελφοῦ τελευτὴν καὶ τὴν Ὀχοζία τοῦ παιδὺς 

x«i τοῦ γένους τῶν βασιλέων τὴν ἀπώλειαν, ἐσπούδαξε 

μηδένα τῶν ἐκ τοῦ “Ιαυίδου καταλιπεῖν οἴκου. πᾶν δ᾽ 

ἐξαφανίσαι τὸ γένος. ὡς ἂν μηδ᾽ εἷς ἐξ αὐτοῦ βασι- 

λεὺς ἔτι γένοιτο. 141» καὶ τοῦϑ᾽ ὡς μὲν dero διε- 

πράξατο, διεσώϑη δ᾽ εἷς υἱὸς Ὀχοξία. τρόπῳ δὲ τοιούτῳ 

τὴν τελευτὴν διέφυγεν. ἣν Ὀχοζίᾳ ὁμοπάτριος ἀδελφή 

᾿Ιωσαβεϑὴ ὄνομα ταύτῃ συνῆν ὃ ἀρχιερεὺς TócÓos. 

142» εἰσελθοῦσα δ᾽ εἰς τὸ βασίλειον. κἂν τοῖς ἀπ- 3 7 , 

εσφαγμένοις τὸν ᾿Ιώασον (τοῦτο γὰρ προσηγορεύετο τὸ 
παιδίον) ἐνιαύσιον ἐγκεκρυμμένον εὑροῦσα μετὰ τῆς 

τρεφούσης, βαστάσασα μετ᾽ αὐτῆς εἰς τὸ ταμιεῖον τῶν 

κλινῶν ἀπέκλεισε. καὶ λανθάνοντες ἀνέϑρεψαν αὐτή τὲ 

καὶ ἁνὴρ αὐτῆς Ἰώδαος ἐν τῷ ἱερῷ ἔτεσιν ἕξ, οἷς ἐβασί- 

λευσε Γοθολία τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῶν δύο φυλῶν. 
(1435 τῷ δ᾽ ἑβδόμῳ κοινολογησάμενός τισιν ᾿Ιώδαος 

πέντε τὸν ἀριϑμὸν ἑκατοντάρχοις. καὶ πείσας αὐτοὺς 
συνεπιϑέσθαι μὲν τοῖς κατὰ τῆς Γοϑολίας ἐγχειρου- 

- 

τῷ ct 

, A »! ΄ 3 M A ^ 30 

μένοις τὴν δὲ βασιλείαν τῷ παιδὶ περιποιῆσαι, λαβὼν 

$139 — 4 Reg. X 28. $140 — 4 Reg. XI 1; 2 Paral. XXII 10. 
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ὕρχους oig τὸ ἀδεὲς παρὰ τῶν συνεργούντων βεβαιοῦ- 

ται, τὸ λοιπὸν ἐθάρρει ταῖς κατὰ τῆς Γοϑολίας ἐλπί- 

σιν. 144» οἱ δ᾽ ἄνδρες οὺς ὁ ἱερεὺς ᾿Ιώδαος κοινω- 

νοὺς τῆς πράξεως παρειλήφει, περιπορευϑέντες ἅπασαν 

τὴν χώραν. τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς “ευίτας ἐξ αὐτῆς 

ἀϑροίσαντες καὶ τοὺς τῶν φυλῶν προεστηκότας ἧκον 

ἄγοντες εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τὸν ἀρχιερέα. (1455 ὃ 

δὲ πίστιν ἤτησεν αὐτοὺς ἔνορκον, ἦ μὴν φυλάξειν ὕπερ 

ἂν μάϑωσιν ἀπόρρητον παρ᾽ αὐτοῦ. σιωπῆς ἅμα καὶ 

συμπράξεως δεόμενον. ὡς δ᾽ ἀσφαλὲς αὐτῷ λέγειν 
ὀμωμοχότων ἐγένετο, παραγαγὼν ὃν ἐκ τοῦ Ζαυίδου 

γένους ἔτρεφεν, “οὗτος ὑμῖν᾽ εἶπε ᾿βασιλεὺς ἐξ ἐκείνης 

τῆς οἰκίας ἣν ἴστε τὸν ϑεὸν ὑμῖν προφητεύσαντα βα- 

σιλεύσειν ἄχρι τοῦ παντὸς χρόνου. (1465 παραινῶ δὲ 

τὴν τρίτην ὑμῶν μοῖραν φυλάττειν αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ. 

τὴν δὲ τετάρτην ταῖς πύλαις ἐφεστάναι τοῦ τεμένους 

ἁπάσαις, ἣ δὲ μετὰ ταύτην ἐχέτω τὴν τῆς ἀνοιγομένης 
x«l φερούσης εἰς τὸ βασίλειον πύλης φυλακήν. τὸ δ᾽ 

ἄλλο πλῆϑος ἄοπλον ἐν τῷ ἵερῷ τυγχανέτω" μηδένα 

δ᾽ ὁπλίτην εἰσελϑεῖν ἐάσητε ἢ μόνον ἱερέα. (1415 

προσδιέταξε δὲ τούτοις μέρος τι τῶν ἱερέων καὶ Acvírag 

περὶ αὐτὸν εἶναι τὸν βασιλέα ταῖς μαχαίραις αὐτὸν 
ἐσπασμέναις δορυφοροῦντας. τὸν δὲ τολμήσαντα παρελ- 

ϑεῖν εἰς τὸ ἱερὸν ὡπλισμένον ἀναιρεῖσϑαι παραυτίκα, 

δείσαντας δὲ μηδὲν παραμεῖναι τῇ φυλακῇ τοῦ βασι- 
λέως. {1485 καὶ o? μὲν οἷς ὃ ἀρχιερεὺς συνεβούλευσε. 

τούτοις πεισϑέντες ἔργῳ τὴν προαίρεσιν ἐδήλουν" ἀνοί- 

Eae δ᾽ Ἰώδαος τὴν ἐν τῷ ἱερῷ ὁπλοϑήκην, ἣν Ζαυίδης 

κατεσκεύασε, διεμέρισε τοῖς ἑκατοντάρχοις ἅμα καὶ 

ἱερεῦσι καὶ Δευίταις ἅπανϑ'᾽ ὅσ᾽ ηὗρεν ἐν αὐτῇ δόρατά 

8 144 — 4 Reg. XI 4; 2 Paral. XXIII 2. 
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τε καὶ φαρέτρας. καὶ εἴ τι ἕτερον εἶδος ὕπλου κατέλαβε, 

καὶ καθωπλισμένους ἔστησεν ἐν κύκλῳ περὶ τὸ ἱερὸν 

συναψομένους τὴν χεῖρα καὶ τὴν εἴσοδον τοῖς οὐ προσ- 

ἤκουσιν οὕτως ἀποτειχίσοντας. «1490» συναγαγόντες 

0i τὸν παῖδα εἰς τὸ μέσον ἐπέϑεσαν αὐτῷ τὸν στέ- 

φανον τὸν βασιλικόν. καὶ τῷ ἐλαίῳ χρίσας Ἰώδαος 

ἀπέδειξε βασιλέα. τὸ δὲ πλῆϑος χαῖρον καὶ κροτα- 

A(tov ἐβόα σώξεσϑαι τὸν βασιλέα. 

(1505 τοῦ δὲ ϑορύβου καὶ τῶν ἐπαίνων Γοϑολία 
παρ᾽ ἐλπίδας ἀκούσασα. τεταραγμένη σφόδρα τῇ δια- 

νοίᾳ μετὰ τῆς ἰδίας ἐξεπήδησε στρατιᾶς ἐκ τοῦ βασι- 

λείου. καὶ παραγενομένην εἰς τὸ ἱερὸν αὐτὴν of μὲν 

ἱερεῖς εἰσδέχονται. τοὺς δ᾽ ἑπομένους ὁπλίτας εἶρξαν 

εἰσελθεῖν οἱ περιεστῶτες ἐν κύκλῳ τῶν ὑπὸ τοῦ ἀρ- 

χιερέως τοῦτο προστεταγμένων. (lol) ἐδοῦσα δὲ Io- 

ϑολία τὸν παῖδα ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἑστῶτα καὶ τὸν βασι- 

λικὸν περικείμενον στέφανον. περιρρηξαμένη καὶ δεινὸν 

ἀνακραγοῦσα φονεύειν ἐκέλευε τὸν ἐπιβουλεύσαντα αὐτῇ 

καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφελέσϑαι σπουδάσαντα. ἸΙώδαος δὲ 

καλέσας τοὺς ἑκατοντάρχους ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀγαγόν- 

τας τὴν Γοϑολίαν εἰς τὴν φάραγγα τὴν Κεδρῶνος 

ἀνελεῖν αὐτὴν ἐκεῖ" μὴ γὰρ βούλεσϑαι μιᾶναι τὸ ἱερὸν 

αὐτόϑι τὴν ἀλιτήριον τιμωρησάμενον. (152) προσέταξε 

δέ, x&v βοηϑῶν τις προσέλϑῃ. κἀκεῖνον ἀνελεῖν. ἐλλα- 
βόμενοι τοίνυν τῆς Γοϑολίας οἵ προστεταγμένοι τὴν 

ἀναίρεσιν αὐτῆς. ἐπὶ τὴν πύλην τῶν ἡμιόνων τοῦ βα- 

σιλέως ἤγαγον, κἀκεῖ διεχρήσαντο. 

(1585 ὡς δὲ τὰ περὶ τὴν Γοϑολίαν τοῦτον ἐστρα- 

τηγήϑη τὸν τρύπον, συγκαλέσας τόν τὲ δῆμον καὶ τοὺς 

οι 

- 0 

τῷ 25 

ὁπλίτας Ιώδαος εἰς τὸ ἱερὸν ἐξώρκωσεν εὐνοεῖν τῷ 80 

8 149 — 4 Reg. XI 12; 2 Paral. XXIII 11, 
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βασιλεῖ καὶ προνοεῖν αὐτοῦ τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἐπὶ 

πλεῖον ἀρχῆς. ἔπειτ᾽ αὐτὸν τὸν βασιλέα τιμήσειν τὸν 
ϑεὸν καὶ μὴ παραβῆναι τοὺς Μωυσέος νόμους δοῦναι 

πίστιν ἠνάγκασε. (104) καὶ μετὰ ταῦτ᾽ εἰσδραμόντες 

s τὸν τοῦ Βαὰλ οἶκον, ὃν Γοϑολέαχ καὶ ἁνὴρ αὐτῆς Tó- 
ράμος κατεσκεύασεν ἐφ᾽ ὕβρει μὲν τοῦ πατρίου ϑεοῦ 

τιμῇ δὲ τοῦ ᾿χάβου, κατέσκαψαν. καὶ τὸν ἔχοντα τὴν 

ἱερωσύνην αὐτοῦ Μααϑὰν ἀπέκτειναν. (1505 τὴν δ᾽ 

ἐπιμέλειαν καὶ φυλακὴν τοῦ ἱεροῦ τοῖς ἱερεῦσι καὶ 
τὸ “ευίταις ἐπέτρεψεν Ἰώδαος κατὰ τὴν “Ζ]αυίδου τοῦ 

᾿ βασιλέως διάταξιν, κελεύσας αὐτοὺς δὶς τῆς ἡμέρας ἐπι- 

φέρειν τὰς νενομισμένας τῶν δὁλοκαυτώσεων ϑυσίας καὶ 

ϑυμιᾶν ἀκολούϑως τῷ νόμῳ. ἀπέδειξε δὲ τῶν “ευιτῶν 
τινὰς καὶ πυλωροὺς ἐπὶ φυλακῇ τοῦ τεμένους. ὡς μη- 

15 δένα μεμιασμένον παριέναι λανϑάνοντα. 

(1565 τούτων δ᾽ ἕχαστα διατάξας. μετὰ τῶν ἕχα- 

τοντάρχων καὶ ἡγεμόνων καὶ τοῦ λαοῦ παντὸς ἐκ τοῦ 

ἱεροῦ παραλαβὼν ἄγει τὸν Ἰώασον εἰς τὸ βασίλειον, 

x«l χαϑίσαντος εἰς τὸν βασιλικὸν ϑρόνον ἐπηυφήμησέ 

3:)re τὸ πλῆϑος. καὶ πρὸς εὐωχίαν τραπέντες ἐπὶ πολλὰς 

ἑώρτασων ἡμέρας" ἣ μέντοι ye πόλις ἐπὶ τῷ τὴν Γο- 

ϑολίαν ἀποϑανεῖν ἡσυχίαν ἤγαγεν. (101) ἦν δ᾽ Ἰώασος, 

ὅτε τὴν βασιλείαν παρέλαβεν, ἐτῶν ἑπτά, μήτηρ δ᾽ ἦν 

αὐτῷ τὸ μὲν ὄνομα Σαβία, πατρίδος δὲ Βηρσαβεέ. πολ- 
35 λὴν δ᾽ ἐποιήσατο τῶν νομίμων φυλακὴν καὶ περὶ τὴν 

τοῦ ϑεοῦ ϑρησκείαν φιλοτιμίαν παρὰ πάντα τὸν χρό- 

vov ὃν ὃ Ἰώδαος ἐβιώσεν. (1085 ἔγημε δὲ καὶ γυ- 
ναῖχας δύο παρελϑὼν εἰς ἡλικίαν, δόντος τοῦ ἀρχιερέως. 

ἐξ ὧν καὶ ἄρρενες αὐτῷ καὶ ϑήλειαι παῖδες ἐγένοντο. 

8154 — 4 Reg. XI 18; 2 Paral. XXIII 17. 8 157 — 
2 Paral. XXIV 1. 
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τὰ uiv οὖν περὶ τοῦ βασιλέως Ἰωάσου, ὡς τὴν τῆς 

Γοϑολίας ἐπιβουλὴν διέφυγε καὶ τὴν βασιλείαν παρ- 

ἕλαβεν, ἐν τούτοις δεδηλώκαμεν" {1595 ᾿“ξάηλος à ὃ 

τῶν Σύρων βασιλεὺς πολεμῶν τοῖς ᾿Ισραηλίταις καὶ τῷ 

βασιλεῖ αὐτῶν Ἰηοῦ, διέφϑειρε τῆς πέραν Ιορδάνου 
χώρας τὰ πρὸς τὴν ἀνατολὴν τῶν Ῥουβηνιτῶν καὶ 

Γαδιτῶν καὶ Μανασσιτῶν., ἔτι δὲ καὶ τὴν Γαλααδῖτιν 
καὶ Βαταναίαν, πυρπολῶν πάντα καὶ διαρπάζων καὶ 

τοῖς εἰς χεῖρας ἀπαντῶσι βίαν προσφέρων. «160» οὐ 
γὰρ ἔφϑη αὐτὸν Ἰηοῦς ἀμύνασθαι κακοῦντα τὴν χώ- 

ραν, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς τὸ ϑεῖον ὑπερόπτης γενόμενος 

καὶ καταφρονήσας τῆς ὁσίας καὶ τῶν νόμων ἀπέϑανε, 
βασιλεύσας ἔτη τῶν ἸΙσραηλιτῶν ἑπτὰ καὶ εἴκοσι. ἐτάφη 

δ᾽ ἐν Σαμαρείᾳ, τῆς ἀρχῆς διάδοχον ᾿Ιώαζον τὸν υἱὸν 
χαταλιπών. 

«101. τὸν δὲ τῶν Ἱεροσολύμων βασιλέα ᾿Ιώασον 

ὁρμή τις ἔλαβε τὸν ναὺν ἀνακαινίσαι τοῦ ϑεοῦ,. καὶ 

τὸν ἀρχιερέα καλέσας Ιώδαον εἰς ἅπασαν ἐκέλευσε πέμ- 
veu τὴν χώραν τοὺς “ευίτας καὶ ἱερέας αἰτήσοντας 

ὑπὲρ ἑκάστης κεφαλῆς ἡμίσικλον ἀργύρου εἰς ἐπισκευὴν " 
^ 3 , - - , € νὰ 2 

xcl ἀνανέωσιν τοῦ ναοῦ, καταλυϑέντος ὑπὸ ᾿Ιωράμου 

καὶ Γοϑολίας καὶ τῶν παίδων αὐτῆς. 162» ὁ δ᾽ ἀρ- 

χιερεὺς τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησε, συνεὶς ὡς οὐδεὶς εὐ- 

γνωμόνως προήσεται τἀργύριον" τρίτῳ δὲ καὶ εἰκοστῷ 
€ , 2, , - / 5, 

τῆς βασιλείας ἔτει μεταπεμψαμένου τοῦ βασιλέως αὖ- 

τόν τὲ καὶ “ευίτας. καὶ ὡς παρακούσαντας ὧν προσ- 
, , ' ΄ ᾿ L/ 

ἕταξεν αἰτιωμένου, καὶ κελεύσαντος εἰς TO μέλλον 

προνοεῖσϑαι τῆς ἐπισκευῆς τοῦ ναοῦ, στρατηγήματι 

χρῆται πρὸς τὴν συλλογὴν τῶν χρημάτων ὃ ἀρχιξρεύς, 

ᾧ τὸ πλῆϑος ἡδέως ἔσχε, τοιούτῳ «108» ξύλινον 
$159 — 4 Reg. X 32. 8101 — 2 Paral, XXIV 4; 4 Reg. XII 4. 

e 

15 

30 



ENATH 293 

κατασκευάσας ϑησαυρὸν καὶ κλείσας πανταχόϑεν. ὀπὴν 
ἐν αὐτῷ μίαν ἀνέῳξεν" ἔπειτα ϑεὶς εἰς τὸ ἱερὸν παρὰ 

τὸν βωμὸν ἐκέλευσεν ἕκαστον ὅσον βούλεται βαλεῖν εἰς 
αὐτὸν διὰ τῆς ὀπῆς εἰς τὴν ἐπισκευὴν τοῦ ναοῦ. πρὸς 

5 τοῦτο πᾶς Ó λαὺς εὖ διετέϑη. καὶ πολὺν ἄργυρον καὶ 

χρυσὺν φιλοτιμούμενοι καὶ συνεισφέροντες ἤϑροισαν. 

(1645 κενοῦντες δὲ τὸν ϑησαυρὸν καὶ παρόντος τοῦ 

βασιλέως ἀριϑμοῦντες τὸ συνειλεγμένον ὅ τε γραμμα- 

τεὺς καὶ ὁ ἱερεὺς τῶν γαξοφυλακίων. ἔπειτ᾽ εἰς τὸν 
τὸ αὐτὸν ἐτίϑεσαν τόπον. καὶ τοῦτ᾽ ἐποίουν ἑκάστης ἡμέ- 

ρας. ὡς δ᾽ ἀποχρώντως τὸ πλῆϑος ἐδόκει βαλεῖν τῶν 

χρημάτων, ἔπεμψαν μισϑούμενοι λατόμους καὶ οἰκοδό- 

μους ὃ ἀρχιερεὺς Ιώδαος x«l ὁ βασιλεὺς ᾿Ιώασος. καὶ 

ἐπὶ ξύλα μεγάλα καὶ τῆς καλλίστης ὕλης. «165» ἐπι- 

15 σχευασϑέντος δὲ τοῦ ναοῦ. τὸν ὑπολειφϑέντα χρυσὸν 
καὶ ἄργυρον (οὐκ ὀλίγος δ᾽ mv) εἴς τε κρατῆρας καὶ 

οὐἰνοχόας καὶ ἐχπώματα καὶ τὰ λοιπὰ σχεύη κατεχρή- 

σαντο. ϑυσίαις τε πολυτελέσιν ὁσημέραι τὸν βωμὸν 

πιαίνοντες διετέλουν. 

9. καὶ ταῦτα μέν, ἐφ᾽ ὅσον Ἰώδαος χρόνον in, τῆς 

προσηκούσης ἐτύγχανε σπουδῆς" {1600 ὡς δ᾽ ἐτελεύ- 

τῆσεν οὗτος ἔτη μὲν βιώσας ἑκατὸν καὶ τριάκοντα, δί- 
καιος δὲ x«l πάντα χρηστὸς γενόμενος. ἐτάφη δ᾽ ἐν 

ταῖς βασιλικαῖς ϑήκαις ἐν Ἱεροσολύμοις. ὅτι τῷ Ζαυίδου 

50 γένει τὴν βασιλείαν ἀνεκτήσατο, προύδωκεν ὃ βασιλεὺς 

᾿Ιώασος τὴν ἐπιμέλειαν τὴν πρὸς τὸν ϑεόν. (107) συν- 

διεφϑάρησαν δ᾽ αὐτῷ καὶ οἵ τοῦ πλήϑους πρωτεύοντες, 

ὥστε πλημμελεῖν εἰς τὰ δίκαια καὶ νενομισμένα παρ᾽ 

αὐτοῖς ἄριστα εἶναι. δυσχερόώνας δ᾽ ὁ ϑεὸς ἐπὶ τῇ 

$163 — 2 Paral. XXIV 8: 4 Reg. XII 9. 8 166 — 2 Paral. 
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μεταβολῇ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἄλλων. πέμπει τοὺς 

προφήτας διαμαρτυρησομένους τε τὰ πραττόμενα καὶ 

παύσοντας τῆς πονηρίας αὐτούς. {1085 οἱ δ᾽ ἰσχυρὸν 

ἔρωτα xal δεινὴν ἐπιϑυμίαν ἄρα ταύτης εἶχον, ὡς μήϑ᾽ 

οἷς οἵ πρὸ αὐτῶν ἐξυβρίσαντες εἰς τὰ νόμιμα πανοικὶ 

κολασϑέντες ἔπαϑον μήϑ᾽ οἷς οἵ προφῆται προύλεγον 

πεισϑέντες μετανοῆσαι καὶ μετελϑεῖν ἐξ ὧν εἰς ἐκεῖνα 
παρανομήσαντες ἐτράπησαν" ἀλλὰ καὶ Ζαχαρίαν υἱὸν 

τοῦ ἀρχιερέως ἸΙωδάου λίϑοις ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσε βλη- 
ϑέντα ἀποθανεῖν ἐν τῷ ἱερῷ, τῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

εὐεργεσιῶν λαϑόμενος, (1695 ὅτι τοῦ ϑεοῦ προφητεύειν 

αὐτὸν ἀποδείξαντος στὰς ἐν μέσῳ τῷ πλήϑει συνεβού- 
Aevev αὐτῷ τε καὶ τῷ βασιλεῖ τὰ δίκαια πράττειν, καὶ 

ὅτι τιμωρίαν μεγάλην ὑφέξουσι μὴ πειϑόμενοι πρού- 

λεγε. τελευτῶν μέντοι Ζαχαρίας μάρτυρα καὶ δικαστὴν 

ὧν ἔπασχε τὸν ϑεὸν ἐποιεῖτο. ἀντὶ χρηστῆς συμβου- 

λίας, καὶ ὧν ὃ πατὴρ αὐτοῦ παρέσχεν "ooo, πικρῶς 

x«i βιαίως ἀπολλύμενος. 

σι 

110» ἔδωκε μέντοι γ᾽ οὐχ εἰς μακρὰν ὃ βασιλεὺς͵ μ 7 ucxo 
δίκην ὧν παρενόμησεν. ἐμβαλόντος γὰρ "AfomAov τοῦ 

Σύρων βασιλέως εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ χαὶ τήν vs Γίτ- 

ταν χαταστρεψαμένου χαὶ λεηλατήσαντος (καὶ μέλλον- 
vog) ἐπ᾽ αὐτὸν στρατεύειν εἰς Ἱεροσόλυμα, φοβηϑεὶς 
ὃ Ἰώασος., πάντας ἐκκενώσας τοὺς τοῦ ϑεοῦ ϑησαυροὺς 

x«i τοὺς τῶν βασιλείων. καὶ τἀναϑήματα καϑελών, 

ἔπεμψε τῷ Σύρῳ. τούτοις ὠνούμενος τὸ μὴ πολιορ- 

χηϑῆναι μηδὲ κινδυνεύειν περὶ τῶν ὅλων. {111} ὃ δὲ 

πεισϑεὶς τῇ τῶν χρημάτων ὑπερβολῇ τὴν στρατιὰν οὐκ 

ἐπήγαγεν ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα. νόσῳ μέντοι χαλεπῇ 

8 168 — 2 Paral. XXIV 19. 8 170 — 4 Reg. XII 17; 

2 Paral. XXIV 23. 
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περιπεσὼν ᾿Ιώασος. ἐπιϑεμένων αὐτῷ τῶν φίλων τῶν 
Ζαχαρίου, ot τὸν ϑάνατον ἐκδικοῦντες τοῦ Ἰωδάου 

παιδὸς ἐπεβούλευσαν τῷ βασιλεῖ. διεφϑάρη πρὸς αὐὖ- 

τῶν. (112. καὶ ϑάπτεται μὲν ἐν Ἱεροσολύμοις, οὐκ 
δ ἐν ταῖς ϑήκαις δὲ τῶν προγόνων. ἀσεβὴς γενόμενος. 

ἐβίωσε δ᾽ ἔτη ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα, τὴν δὲ βασιλείαν 
αὐτοῦ διαδέχεται ᾿Δ“μασίας Ó παῖς. 

(1135 εἰκοστῷ δὲ καὶ πρώτῳ ἔτει τῆς Ἰωάσου βα- 
σιλείας παρέλαβε τὴν τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἡγεμονίαν Ἰώαξος 

τὸ ὃ τοῦ Ἰηοῦ υἱὸς ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ κατέσχεν αὐτὴν 

ἔτεσι δέκα καὶ ἕπτά, τοῦ μὲν πατρὸς οὐδ᾽ αὐτὸς μιμη- 
τὴς γενόμενος. ἀσεβήσας δ᾽ ὅσα καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ 

ϑεοῦ καταφρονήσαντες. (114) ἐταπείνωσε δ᾽ αὐτὸν 

xci συνέστειλεν ἐκ τῆς τοσαύτης δυνάμεως ὃ τῶν Σύ- 

15 ρῶν βασιλεὺς εἰς ὁπλίτας μυρίους καὶ πεντήκοντα ἵπ- 

πεῖς, στρατεύσας ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ πόλεις τὲ μεγάλας καὶ 

πολλὰς αὐτὸν ἀφελόμενος καὶ τὴν στρατιὰν αὐτοῦ δια- 

φϑείρας. (1155 ταῦτα δ᾽ ἔπαϑεν ὁ τῶν ἸΙσραηλιτῶν 
λαὺς κατὰ τὴν ᾿Ελισσαίου προφητείαν. ὅτ᾽ ᾿4ξάηλον 

30 βασιλεύσειν προεῖπε τῶν Σύρων καὶ “Ιαμασκηνῶν ἀπο- 

χτείναντα τὸν δεσπότην. ὧν δ᾽ ἐν ἀπόροις οὕτω κα- 

χοῖς Ἰώαξζος ἐπὶ δέησιν καὶ ἱκετείαν τοῦ ϑεοῦ κατ- 

ἕφυγε, δύσασϑαι τῶν ᾿ἀξαήλου χειρῶν αὐτὸν παρακαλῶν 

x«l μὴ περιιδεῖν ὑπ᾽ ἐκείνῳ γενόμενον. «110. ὁ δὲ 
55 ϑεὺς x«l τὴν μετάνοιαν ὡς ἀρετὴν ἀποδεχόμενος. καὶ 

νουϑετῶν μᾶλλον τοὺς δυναμένους. τελέως μὴ ἀπολ- 

λύναι δοκοῦν αὐτῷ. δίδωσιν αὐτῷ τὴν ἐκ τοῦ πολέμου 
καὶ τῶν κινδύνων ἄδειαν. εἰρήνης δ᾽ 5 χώρα λαβο- 

μένη ἀνέδραμέ τὲ πάλιν εἰς τὴν προτέραν κατάστασιν 
30 καὶ ηὐϑήνησε. 

8 112 — 2 Paral. XXIV 25. 8 173 — 4 Reg. XIII 1. 
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(1175 μετὰ δὲ τὴν Ἰωάξου τελευτὴν ἐκδέχεται τὴν 
ἀρχὴν ὃ υἱὸς αὐτοῦ Ἰώασος. ἕβδομον ἤδη καὶ τρια- 

χοστὸν ἔτος βασιλεύοντος Ιωάσου τῆς Ἰούδα φυλῆς. 

παρέλαβε τὴν ἀρχὴν οὗτος ὁ Ἰώασος ἐν Σαμαρείᾳ τῶν 

Ἰσραηλιτῶν (καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς τὴν αὐτὴν εἶχε προσ- 

ηγορίαν τῷ τῶν ἹἹεροσολυμιτῶν βασιλεῖ). καὶ κατέσχεν 

αὐτὴν ἔτεσιν ἑκκαίδεκα. {118 ἀγαϑὸς δ᾽ ἦν καὶ οὐδὲν 
ὅμοιος τῷ πατρὶ τὴν φύσιν. κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν 

᾿Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου γηραιοῦ μὲν ἤδη τυγχάνον- 

τος, εἰς δὲ νόσον ἐμπεπτωκότος, ἧκεν ὁ τῶν Ἰσραηλιτῶν 

βασιλεὺς πρὸς αὐτὸν ἐπισκεψόμενος. (1195 καταλαβὼν 

δ᾽ αὐτὸν ἐν ἐσχάτοις ὄντα κλαίεν ἤρξατο. [βλέπον- 

τος αὐτοῦ.) καὶ ποτνιᾶσϑαι καὶ πατέρα τ᾽ ἀποκαλεῖν 

καὶ ὅπλον. δι᾽ αὐτὸν γὰρ μηδέποτε χρήσασθαι πρὸς 

τοὺς ἐχϑροὺς ὅπλοις. ἀλλὰ ταῖς ἐκείνου προφητείαις 

ἀμαχητὶ κρατεῖν τῶν πολεμίων νῦν δ᾽ ἀπιέναι μὲν 
αὐτὸν ἐκ τοῦ ζῆν. καταλείπειν δ᾽ ἐξωπλισμένοις [τοῖς 

Σύροις] τοῖς αὐτῶν πολεμίοις. {1805 οὐδ᾽ αὐτῷ τοί- 

νυν ξῆν ἔτ᾽ ἀσφαλὲς ἔλεγεν, ἀλλὰ καλῶς ἔχειν συν- 

εξορμᾶν αὐτῷ καὶ συναπαίρειν τοῦ βίου. ταῦτ᾽ ὀδυρό- : 

μένον ᾿Ελισσαῖος παρεμυϑεῖτο τὸν βασιλέα. καὶ τόξον 

ἐκέλευσεν αὐτῷ κομισϑὲν ἐντεῖναι τοῦτο. ποιήσαντος 
οὖν εὐτρεπὲς τοῦ βασιλέως τὸ τόξον, ἐπιλαβόμενος αὐ- 
τοῦ τῶν χειρῶν ἐκέλευσε τοξεύειν. τρία δὲ βέλη αὐτοῦ 

προεμένου, εἶτα δ᾽ ἀναπαυσαμένου, {1815 ἱπλείω μέν" 
εἶπεν ᾿ἀφεὶς ἐκ ῥιζῶν ἂν τὴν τῶν Σύρων βασιλείαν 
ἐξεῖλες" ἐπεὶ δὲ τρισὶν ἠρκέσϑης μόνοις, τοσαύταις καὶ 

μάχαις κρατήσεις συμβαλὼν τοῖς Σύροις, ἵνα τὴν χώ- 

ραν ἣν ἀπέτεμον τοῦ σοῦ πατρὸς ἀναχτήσῃ. καὶ ὃ 

μὲν βασιλεὺς ταῦτ᾽ ἀκούσας ἀπηλλάγη, (1825 μετ᾽ οὐ 

8177 — 4 Reg. XIII 10. 
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πολὺ δὲ καὶ ὃ προφήτης ἀπέϑανεν. ἀνὴρ ἐπὶ δικαιο- 

σύνῃ διαβόητος καὶ φανερῶς σπουδασϑεὶς ὑπὸ τοῦ 

ϑεοῦ" ϑαυμαστὰ γὰρ καὶ παράδοξα διὰ τῆς προφητείας 

ἐπεδείξατο ἔργα. καὶ μνήμης λαμπρᾶς παρὰ τοῖς Ἑβραίοις 

ἀξιωϑέντα. ἔτυχε δὲ καὶ ταφῆς μεγαλοπρεποῦς. καὶ 

οἵας εἰκὸς ἦν τὸν οὕτω ϑεοφιλῆ μεταλαβεῖν. «183» 

συνέβη δὲ καί ποτε, λῃστῶν τινῶν ῥιψάντων εἰς τὸν 

Ἐλισσαίου τάφον ὃν ἦσαν ἀνῃρηκότες, τὸν νεχρὺν τῷ 
σώματι αὐτοῦ προσκολληϑέντα ἀναξωπυρῆσαι. 

10 καὶ τὰ μὲν περὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου, ξῶν 97 

o 

ὅσα προεῖπε xal ὡς μετὰ τὴν τελευτὴν ἔτι δύναμιν 

εἶχε θείαν, ἤδη δεδηλώκαμεν" (1845 τελευτήσαντος δὲ 7 

τοῦ Σύρων βασιλέως ᾿Δἀξαήλου. εἰς Ἄδαδον τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ ἡ βασιλεία παραγίνεται. πρὸς ὃν συνάπτει πόλε- 
i μον Ἰώασος ὃ τῶν ᾿ἸΙσραηλιτῶν βασιλεύς, καὶ τρισὶ 

μάχαις νικήσας αὐτὸν ἀφείλετο τὴν χώραν ἅπασαν, καὶ 

ὅσας ὃ πατὴρ αὐτοῦ ᾿Δἀξάηλος πόλεις καὶ κώμας τῆς 
ἸἸσραηλιτῶν βασιλείας παρέλαβε. τοῦτο μέντοι κατὰ τὴν 

Ἐλισσαίου προφητείαν ἐγένετο. (18) ἐπεὶ δὲ συνέβη 
καὶ Ἰώασον ἀποϑανεῖν, ὃ μὲν ἐν Σαμαρείᾳ κηδεύεται. τῷ IJ 

καϑῆκε δ᾽ εἰς Ἱεροβόαμον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἡ ἀρχή. 

(1865 δευτέρῳ δ᾽ ἔτει τῆς Ἰωάσου βασιλείας τῶν 9 
᾿Ισραηλιτῶν, ἐβασίλευσεν ᾿Δμασίας τῆς Ἰούδα φυλῆς ἐν 

Ἱεροσολύμοις. μητρὸς ὧν Ἰωδαδῆς τοὔνομα, πολίτιδος 
το Θι 0i τὸ γένος. ϑαυμαστῶς δὲ τοῦ δικαίου προυνόει, καὶ 

ταῦτα νέος Qv. παρελϑὼν δ᾽ ἐπὶ τὰ πράγματα καὶ 
τὴν ἀρχὴν ἔγνω δεῖν πρῶτον Ἰωάσῳ τιμωρῆσαι τῷ 

πατρὶ καὶ τοὺς ἐπιϑεμένους αὐτῷ φίλους κολάσαι. 

(181) καὶ τούτους μὲν συλλαβὼν ἅπαντας ἐφόνευσε, 
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τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν οὐδὲν εἰργάσατο δεινόν. ἀκό- 

λουϑα ποιῶν τοῖς ΜΙ]Ιωυσέος νόμοις. ὃς οὐκ ἐδικαίωσε 

διὰ πατέρων ἁμαρτίας τέκνα κολάξειν. {188 ἔπειτα 

στρατιὰν ἐπιλέξας ἐκ τῆς Ἰούδα φυλῆς καὶ Βενιαμίτιδος 

τῶν ἐν ἀκμῇ καὶ ὑπὲρ εἴκοσιν ἔτη γεγονότων. καὶ 

συναϑροίσας ὡς τριάκοντα μυριάδας. τούτων μὲν ἕκα- 

τοντάρχους κατέστησε. πέμψας δὲ καὶ πρὸς τὸν τῶν 
Ἰσραηλιτῶν βασιλέα μισϑοῦται δέκα μυριάδας ὁπλιτῶν 

ταλάντων ἑχατὸν ἀργυρίου" διεγνώκει γὰρ τοῖς ᾿4μα- 

ληκιτῶν ἔϑνεσι καὶ ᾿Ιδουμαίων καὶ Γαβαλιτῶν ἐπιστρα- 
τεύσασϑαι. {1895 παρασχευασαμένου δὲ πρὸς τὴν 

στρατείαν καὶ μέλλοντος ἐξορμᾶν, ὁ προφήτης τὸν τῶν 

᾿Ισραηλιτῶν στρατὸν ἀπολῦσαι συνεβούλευσεν" εἶναι 

γὰρ ἀσεβῆ. καὶ τὸν ϑεὸν ἧτταν αὐτῷ προλέγειν χρη- 

σαμένῳ τούτοις συμμάχοις, περιέσεσϑαι δὲ τῶν πολε- 

μίων καὶ μετ᾽ ὀλίγων αὐτοῖς ἀγωνιζόμενον βουλομένου 
τοῦ ϑεοῦ. «1905 δυσφοροῦντος δὲ τοῦ βασιλέως ἐπὶ 

τῷ φϑῆναι τὸν μισϑὺν δεδωκέναι τοῖς ᾿Ισραηλίταις. 

παρῇήνει ποιεῖν ὃ προφήτης ὅ τι τῷ ϑεῷ δοχεῖ" χρή- 

ματα δ᾽ αὐτῷ πολλὰ παρ᾽ αὐτοῦ γενήσεσϑαι. καὶ τοὺς 

μὲν ἀπολύει, χαρίξεσϑαι τὸν μισϑὺν εἰπών, αὐτὸς δὲ 
μετὰ τῆς οἰκείας δυνάμεως ἐπὶ τὰ προειρημένα τῶν 

ἐϑνῶν ἐστράτευσε. καὶ χρατήσας αὐτῶν τῇ μάχῃ μυ- 
ρίους uiv ἀπέχτεινε, {1915 τοσούτους δὲ ξῶντας ἔλα- 
Bev, οὺς ἐπὶ τὴν μεγάλην ἀγαγὼν πέτραν, ἥπερ ἐστὶν 

κατὰ τὴν Aocf(cv, ἀπ᾽ αὐτῆς κατεκρήμνισεν" ἀπήγαγέ 
τε λείαν πολλὴν καὶ πλοῦτον ἄφϑονον ἐκ τῶν ἐϑνῶν. 

Ig fiovov δ᾽ ἐν τούτοις ὑπάρχοντος. oí τῶν 

ἸΙσραηλιτῶν οὺς ἀπέλυσε μισϑωσάμενος, ἀγανακτήσαντες 

σι 

- 0 

ἐπὶ τούτῳ καὶ νομίσαντες ὕβριν εἶναι τὴν ἀπόλυσιν 30 
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, Ν ^ - - x 7 2x (οὐ γὰρ ἂν τοῦτο παϑεῖν μὴ κατεγνωσμένους), ἐπῆλ- 

ὅον αὐτοῦ τῇ βασιλείᾳ, καὶ μέχρι Βηϑσεμήρων προελ- 

ϑόντες διήρπασαν τὴν χώραν. καὶ πολλὰ μὲν ἔλαβον 
Ὁ , TJ ; , 9 , 

ὑποζύγια, τρισχιλίους δ᾽ ἀνθρώπους ἀπέχτειναν. 

(1935 ᾿“μασίας δὲ τῇ νίκῃ καὶ τοῖς κατορϑώμασιν 

ἐπαρϑεὶς τὸν μὲν τούτων αἴτιον αὐτῷ ϑεὸν γενόμενον 

ὑπερορᾶν ἤρξατο, οὺς δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Δμαληκιτῶν χώρας 

ἐκόμισε, τούτους σεβόμενος διετέλει. προσελϑὼν δ᾽ ὃ 

προφήτης αὐτῷ ϑαυμάξειν ἔλεγεν. (1945 εἰ τούτους 

ἡγεῖται ϑεοὺς οἱ τοὺς ἰδίους, παρ᾽ οἷς ἐτιμῶντο. μηδὲν 
E , 2 ». , , - HJ , 9 ᾽ 

ὥνησαν. μηδ᾽ ἐκ χειρῶν ἐρρύσαντο τῶν ἐκείνου. ἀλλ 
e ^ , ΕΣ 3 - , , M e M 

ὑπερεῖδον πολλούς τ᾽ αὐτῶν ἀπολλυμένους καὶ αὑτοὺς 

σι 

1 e 

αἰχμαλωτισϑέντας" κεκομίσϑαι γὰρ εἰς Ἱεροσόλυμα τούτῳ 

τῷ τρόπῳ. καϑὼς ἄν τις τῶν πολεμίων τινὰς ζωγρήσας 

ἤγαγε. (1905 τῷ δὲ βασιλεῖ ταῦτ᾽ ὀργὴν ἐκίνησε, 

x«l προσέταξεν ἡσυχίαν ἄγειν τὸν προφήτην. ἀπειλή- 

1 e 

σας αὐτὸν κολάσειν ἂν πολυπραγμονῇ. καὶ ὃ uiv ἧσυ- 

χάξειν εἶπεν. οὐκ ἀμελήσειν δ᾽ ὧν ἐπικεχείρηκε νεω- 

τερίξειν τὸν ϑεὸν προύλεγεν. (1965 “μασίας δὲ κατέχειν 

αὑτὸν ἐπὶ ταῖς εὐπραγίαις οὐ δυνάμενος. ἃς παρὰ τοῦ 

ϑεοῦ λαβὼν εἰς αὐτὸν ἐξύβριξεν, ἀλλὰ φρονηματισϑεὶς 

ἔγραψεν ᾿Ιωάσῳ τῷ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν βασιλεῖ. κελεύων 

τὸ e 

ὑπακούειν αὐτῷ σὺν παντὶ τῷ λαῷ. ὡς καὶ πρότερον 

ὑπήκουε τοῖς προγόνοις αὐτοῦ. “΄αυίδῃ καὶ Σολομῶνι" 

ἢ μὴ βουλόμενον sbyvouoveiv, εἰδέναι πολέμῳ περὶ 

τῆς ἀρχῆς διακριϑησόμενον. {191 ἀντέγραψεν δ᾽ ὃ 
ἸἸώασος τάδε. “βασιλεὺς ᾿Ιώασος βασιλεῖ ᾿Δμασίᾳ. ἦν 
ἐν τῷ Διβάνῳ gs. κυπάριττος παμμεγέϑης καὶ ἄκανος. 

αὕτη πρὸς τὴν κυπάριττον ἔπεμψε μνηστευομένη τὴν 

$192 — 2 Paral XXV 13. 8196 -- 2 Paral ΧΧΥ͂ 17; 
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ϑυγατέρα αὐτῆς πρὸς γάμον τῷ παιδί" μεταξὺ δὲ ταῦτα 

λέγουσαν ϑηρίον τι παρερχόμενον κατεπάτησε τὴν ἄκα- 

vov. (1985 τοῦτ᾽ οὖν ἔσται σοι παράδειγμα τοῦ μὴ 

μειζόνων ἐφίεσθαι, μηδ᾽ ὅτι τὴν πρὸς ᾿Ζμαληκίτας 
μάχην ηὐτύχησας., ἐπὶ ταύτῃ γαυρούμενος σαυτῷ καὶ 

τῇ βασιλείᾳ Gov κινδύνους ἐπισπῶ." 

(1995 ταῦτα δ᾽ ἀναγνοὺς ᾿“μασίας ἔτι μᾶλλον ἐπὶ 
τὴν στρατείαν παρωξύνϑη, τοῦ ϑεοῦ παρορμῶντος αὐ- 

τόν. οἶμαι, πρὸς αὐτήν, ἵνα τῶν παρανομηϑέντων εἰς 

αὐτὸν δίκην ἀπολάβῃ. ὡς δ᾽ ἐξήγαγε μετὰ τῆς δυνά- 

μεως ἐπὶ τὸν Ἰώασον καὶ συνάπτειν μάχην ἔμελλον, 
τὸ ᾿Δμασίου στράτευμα φόβος αἰφνίδιος καὶ κατάπλη- 

£e, οἵαν ϑεὸς οὐκ εὐμενὴς ὧν ἐντίϑησιν. εἰς φυγὴν 

ἔτρεψε, καὶ πρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν. 200» διασπαρέν- 

TOv δὴ ὑπὸ τοῦ δέους αὐτῶν, μονωϑέντα τὸν ᾿Δμασίαν 

ληφϑῆναι συνέβη πρὸς τῶν πολεμίων αἰχμάλωτον" 

ἠπείλησε δ᾽ αὐτῷ ϑάνατον Ἰώασος, εἰ μὴ πείσειε τοὺς 

Ἱεροσολυμίτας ἀνοίξαντας αὐτῷ τὰς πύλας δέξασϑαι 

μετὰ τῆς στρατιᾶς εἰς τὴν πόλιν. «201» καὶ ᾿Ζ“μασίας 

μὲν ὑπ’ ἀνάγκης καὶ τοῦ περὶ τὸ ξῆν δέους ἐποίησεν s 

εἰσδεχϑῆναι τὸν πολέμιον" ὃ δὲ διακόψας τι τοῦ τεί- 

χους ὡς τετρακοσίων πήχεων, ἐφ᾽ ἅρματος εἰσήλασε 
διὰ τῆς διακοπῆς εἰς Ἱεροσόλυμα, τὸν ᾿“μασίαν ἄγων 

αἰχμάλωτον. «202» κύριός τε τούτῳ τῷ τρόπῳ γενό- 

μένος τῶν Ἱεροσολύμων τούς τε τοῦ ϑεοῦ ϑησαυροὺς 

ἀνείλετο, καὶ ὅσος ἦν τῷ ᾿Δμασίᾳ χρυσὺς καὶ ἄργυρος 
ἐν τοῖς βασιλείοις ἐξεφόρησε, καὶ οὕτως αὐτὸν ἀπολύ- 
σας τῆς αἰχμαλωσίας ἀνέξευξεν εἰς Σαμάρειαν. | (2095 

ταῦτα δ᾽ ἐγένετο περὶ τοὺς Ἱεροσολυμίτας ἔτει τετύώρτῳ 

καὶ δεχάτῳ τῆς ᾿Δμασίου βασιλείας, ὃς μετὰ ταῦτα 
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ἐπιβουλευϑεὶς ὑπὸ τῶν φίλων φεύγει μὲν εἰς Acysuav 

πόλιν. ἀναιρεῖται δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐπιβούλων πεμψάντων 

ἐκεῖ τοὺς ἀποκτενοῦντας αὐτόν. καὶ τὸ μὲν σῶμα κο- 

μίσαντες εἰς Ἱεροσόλυμα βασιλικῶς ἐκήδευσαν, (204) 

Ὁ κατέστρεψε δ᾽ οὕτως ᾿Δμασίας τὸν βίον διὰ τὸν νεωτε- 

ρισμὸν καὶ τὴν zgóg τὸν ϑεὸν ὀλιγωρίαν, βιώσας μὲν 

ἔτη τέτταρα καὶ πεντήκοντα. βασιλεύσας δ᾽ ἐννέα καὶ 

εἴκοσι" διαδέχεται δ᾽ αὐτὸν ὁ παῖς Ὀξίας τοὔνομα. 

(2055 πεντεκαιδεκάτῳ δ᾽ ἔτει τῆς ᾿Δμασίου βασι- 10 
1)» λείας ἐβασίλευσε τῶν ᾿ἸΙσραηλιτῶν Ιωάσου υἱὸς Ἵερο- 

βόαμος ἐν Σαμαρείᾳ ἔτη τετταράκοντα. οὗτος ὁ βασι- 

λεὺς τὰ μὲν εἰς τὸν ϑεὸν ὑβριστὴς καὶ παράνομος 

δεινῶς ἐγένετο, εἴδωλά τε σεβόμενος καὶ πολλοῖς ἀτό- 

ποις καὶ ξένοις ἐγχειρῶν ἔργοις, τῷ δὲ λαῷ τῶν 
15 ᾿Ισραηλιτῶν μυρίων κακῶν αἴτιος ὑπῆρξε. (206» τούτῳ 

προυφήτευσέ τις Ἰωνᾶς ὡς δεῖ πολεμήσαντα τοῖς Σύ- 

ροις αὐτὸν κρατῆσαι τῆς ἐκείνων δυνάμεως καὶ πλα- 

τῦναι τὴν αὑτοῦ βασιλείαν. τοῖς μὲν κατὰ τὴν ἄρκτον 

μέρεσιν ἕως ᾿Δμάϑου πόλεως. τοῖς δὲ κατὰ τὴν μεσημ- 

30 βρίαν ἕως τῆς ᾿Αἀσφαλτίτιδος λίμνης" (2015 τὸ γὰρ 

ἀρχαῖον of ὅροι τῆς Χαναναίας ἦσαν οὗτοι. καϑὼς ὃ 

στρατηγὸς Ἰησοῦς περιώρισε. στρατεύσας οὖν ἐπὶ τοὺς 

Σύρους ὃ Ἱεροβόαμος καταστρέφεται πᾶσαν αὐτῶν τὴν 

χώραν, ὡς προυφήτευσεν Ἰωνᾶς. 

25 (2085 ἀναγκαῖον δ᾽ ἡγησάμην, τὴν ἀκρίβειαν τῶν 2 

| . πραγμάτων παραδώσειν ὑπεσχημένος, ὅσα καὶ περὶ τού- 

του τοῦ προφήτου ηὗρον ἐν ταῖς Ἑβραϊκαῖς βίβλοις 

| ἀναγεγραμμένα διεξελθεῖν. κελευσϑεὶς γὰρ οὗτος ὑπὸ 

τοῦ ϑεοῦ πορευϑῆναι μὲν εἰς τὴν Νίνου βασιλείαν. 

80 χηρῦξαι δ᾽ ἐχεῖ γενόμενον ἐν τῇ πόλει ὅτι τὴν ἀρχὴν 
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ἀπολέσει. δείσας οὐκ ἀπῆλϑεν. ἀλλ᾽ ἀποδιδράσκει τὸν 
ϑεὸν εἰς Ἰόπην πόλιν. καὶ πλοῖον εὑρὼν ἐμβὰς εἰς 
Ταρσὸν ἔπλει τῆς Κιλικίας. «209» ἐπιγενομένου δὲ 

χειμῶνος σφοδροτάτου καὶ κινδυνεύοντος καταδῦναι 

τοῦ σκάφους, οἵ μὲν ναῦται καὶ ὃ κυβερνήτης καὶ αὐ- 

τὸς Ó ναύχληρος εὐχὰς ἐποιοῦντο χαριστηρίους εἰ δια- 

φύγοιεν τὴν ϑάλατταν. ὃ δ᾽ Ἰωνᾶς ἐγκαλύψας αὑτὸν 

ἐβέβλητο, μηδὲν ὧν τοὺς ἄλλους ἑώρα ποιοῦντας μι- 
μούμενος. 210» αὔξοντος δ᾽ ἔτι μᾶλλον τοῦ κλύδω- 

νος καὶ βιαιοτέρας γενομένης ὑπὸ τῶν πνευμάτων τῆς 

ϑαλάττης. ὑπονοήσαντες. ὡς ἐνδέχεταί τινα τῶν ἐμ- 

πλεόντων αἴτιον αὐτοῖς εἶναι τοῦ χειμῶνος. συνέϑεντο 

κλήρῳ τοῦτον ὕστις ποτ᾽ ἦν μαϑεῖν. 211» κληρωσα- 

μένων οὖν ὃ προφήτης λαγχάνει. πυνϑανομένων δὲ 
πόϑεν τ᾽ εἴη καὶ τί μετέρχεται. τὸ μὲν γένος ἔλεγεν 

Ἑβραῖος εἶναι. προφήτης δὲ τοῦ μεγίστου ϑεοῦ. συν- 

ἐβούλευσεν οὖν αὐτοῖς. εἰ ϑέλουσιν ἀποδρᾶναι τὸν 

παρόντα κίνδυνον, ἐχβαλεῦῖν αὐτὸν εἰς τὸ πέλαγος" 

αἴτιον γὰρ αὐτοῖς εἶναι τοῦ χειμῶνος. (212) οἱ δὲ τὸ 

μὲν πρῶτον οὐκ ἐτόλμων, κρίνοντες ἀσέβημα εἶναι ξένον : 
ἄνϑρωπον καὶ πεπιστευχότα αὐτοῖς τὸ ζῆν εἰς φανερὰν 

οὕτως ἀπώλειαν ἐκρἴψαι" τελευταῖον δ᾽ ὑπερβιαζομένου 
τοῦ κακοῦ καὶ ὅσον οὔπω μέλλοντος βαπτίζεσϑαι τοῦ 

σχάφους. ὑπό τε τοῦ προφήτου παρορμηϑέντες αὐτοῦ 

χαὶ ὑπὸ τοῦ δέους τοῦ περὶ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας 

ῥίπτουσιν αὐτὸν εἰς τὴν θάλατταν. (218) καὶ ὁ μὲν 

χειμὼν ἐστάλη. τὸν ὃὲ λόγος ὑπὸ τοῦ χήτους χατα- 

ποϑέντα τρεῖς ἡμέρας καὶ τοσαύτας νύκτας εἰς τὸν 

Εὔξεινον ἐκβρασϑῆναι πόντον. ζῶντα καὶ μηδὲν τοῦ 

σι 

10 

15 

to eo 

το e 

σώματος λελωβημένον. «214» ἔνϑα τοῦ 9:00 δεηϑεὶς 80 
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συγγνώμην αὐτῷ παρασχεῖν τῶν ἡμαρτημένων, ἀπῆλϑεν 

εἰς τὴν Νίνου πόλιν, καὶ σταϑεὶς εἰς ἐπήκοον ἐχήρυτ- 

rtv ὡς μετ᾽ ὀλίγον πάνυ χρόνον ἀποβαλοῦσι τὴν ἀρχὴν 

τῆς ᾿Ασίας. καὶ ταῦτα δηλώσας ὑπέστρεψε. διεξῆλθον 

δὲ τὴν περὶ αὐτοῦ διήγησιν ὡς ηὗρον ἀναγεγραμμένην. 0 r ads 

4215» Ἱεροβόαμος δ᾽ ὃ βασιλεὺς μετὰ πάσης εὐδαι- 

μονίας τὸν βίον διαγαγὼν καὶ ἄρξας ἔτη τετταράκοντα 
Hj , M , M » ’ , 

ἐτελεύτησε. καὶ ϑάπτεται μὲν ἐν Σαμαρείᾳ, διαδέχεται 

δ᾽ αὐτοῦ τὴν βασιλείαν ὃ υἱὸς Ζαχαρίας. «Ζ210Σ τὸν 

αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ Ὀξίας ὃ τοῦ ᾿“μασίου υἱός, ἔτος 

ἤδη τέταρτον πρὺς τοῖς δέκα βασιλεύοντος Teogofocuov Y 9 , 
τῶν δύο φυλῶν ἐβασίλευσεν ἐν Ἱεροσολύμοις. μητρὸς 
t 3 NV M 9 - M " , , ' 

ὧν ᾿Δχιάλας μὲν τοὔνομα ἀστῆς δὲ τὸ γένος. ἀγαϑὸς 

δ᾽ Qv καὶ δίκαιος τὴν φύσιν καὶ μεγαλόφρων καὶ προ- 

5 νοῆσαι τῶν πραγμάτων φιλοπονώτατος᾽ (211) στρα- 

τευσάμενος δὲ καὶ ἐπὶ Παλαιστινοὺς καὶ νικήσας μάχῃ 

πόλεις αὐτῶν ἔλαβε κατὰ κράτος Γίτταν καὶ Ἰάμνειαν. 

x«l κατέσκαψεν αὐτῶν τὰ τείχη. μετὰ δὲ ταύτην τὴν 

στρατείαν ἐπῆλϑε τοῖς τῇ Αἰγύπτῳ γειτνιῶσιν άραψι., 

x«l πόλιν κτίσας ἐπὶ τῆς Ερυϑρᾶς ϑαλάσσης ἐγκατέστη- 

σεν αὐτῇ φρουράν. 218» ἔπειτα τοὺς ᾿Δμμανίτας 

καταστρεψάμενος καὶ φόρους αὐτοῖς ὁρίσας τελεῖν, καὶ 

πάντα τὰ μέχρι τῶν Αἰγυπτίων ὕρων χειρωσάμενος. 

τῶν Ἱεροσολύμων ἤρχετο ποιεῖσϑαι τὸ λοιπὸν τὴν ἐπι- 

5 μέλειαν. ὅσα γὰρ τῶν τειχῶν ἢ ὑπὸ τοῦ χρόνου κατ- 

ἐβέβλητο ἢ ὑπὸ τῆς ὀλιγωρίας τῶν πρὸ αὐτοῦ βασι- 

λέων. ταῦτά τ᾽ ἀνῳκοδόμει καὶ κατεσχεύαξεν. ὅσα T 

ἣν κατεσχαμμένα ὑπὸ τοῦ τῶν Ἰσραηλιτῶν βασιλέως, 
er M , 3 - * , b , , 

ὅτε τὸν πατέρα αὐτοῦ λαβὼν αἰχμάλωτον τὸν ᾿“μασίαν 

εἰσῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν. {2195 προσῳχοδόμησε δὲ καὶ 

8 218 — 4 Reg. XIV 29; 2 Paral. XXVI 1. 
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πύργους πολλοὺς πεντήκοντα πήχεων καὶ ἕκατόν. καὶ 

φρουροὺς δ᾽ ἐνετείχισε τοῖς ἐρήμοις χωρίοις, καὶ πολ- 

λοὺς ὀχετοὺς ὥρυξεν ὑδάτων. ἦν δ᾽ αὐτῷ καὶ ozotv- 

γίων καὶ τῶν ἄλλων ϑρεμμάτων ἄπειρόν τι πλῆϑος" 

«220» εὐφυὴς γὰρ ἦν ἡ χώρα πρὸς νομάς. γεωργικὸς 

δ᾽ ὧν σφόδρα τῆς γῆς ἐπεμελεῖτο, φυτοῖς αὐτὴν καὶ 

παντοδαποῖς τιϑηνῶν σπέρμασι. στρατιᾶς δ᾽ εἶχεν ἐπι- 

λέκτου περὶ αὑτὸν μυριάδας ἑπτὰ καὶ τριάκοντα, ἧς 
ἡγεμόνες ἦσαν καὶ ταξίαρχοι καὶ χιλίαρχοι γενναῖοι καὶ 

τὴν ἀλκὴν ἀνυπόστατοι, τὸν ἀριϑμὺὸν δισχίλιοι. 221.) 

διέταξε δ᾽ εἰς φάλαγγας τὴν ὅλην στρατιάν, καὶ ὥπλισε 

ῥομφαίαν δοὺς ἑκάστῳ καὶ ϑυρεοὺς καὶ ϑώρακας χαλ- 
κοῦς καὶ τόξα καὶ σφενδόνας. ἔτι δὲ καὶ πρὸς τούτοις 

μηχανήματα πολλὰ πρὸς πολιορκίας κατεσκεύασε, πε- 

τροβόλα vs καὶ δορυβόλα [καὶ ἀρτῆρας] καὶ ἄἅρπαγας 

καὶ ὅσα τούτοις ὅμοια. 

(2925 γενόμενος δ᾽ ἐν τοιαύτῃ συντάξει καὶ παρα- 

σκευῇ διερϑάρη τὴν διάνοιαν ὑπὸ τύφου. καὶ χαυ- 

νωϑεὶς ϑνητῇ περιουσίᾳ τῆς ἀϑανάτου καὶ πρὸς ἅπαντα 
διαρχοῦς τὸν χρόνον ἰσχύος ὠλιγώρησεν (αὕτη δ᾽ ἦν 

d πρὸς τὸν ϑεὸν εὐσέβεια καὶ τὸ τηρεῖν τὰ νόμιμα), 

(9935 ὦὥλισϑε δ᾽ ὑπ᾽ εὐπραγίας καὶ κατηνέχϑη πρὸς 
τὰ τοῦ πατρὸς ἁμαρτήματα, πρὸς ἃ κἀκεῖνον ἡ τῶν 

ἀγαϑῶν λαμπρότης καὶ τὸ μέγεϑος τῶν; πραγμάτων, 

οὐ δυνηϑέντα προστῆναι καλῶς αὐτῶν, ἤγαγεν. ἐν- 

στάσης δ᾽ ἡμέρας ἐπισήμου καὶ πάνδημον ἑορτὴν ἐχού- 
σης. ἐνδὺς ἱερατικὴν στολὴν εἰσῆλϑεν εἰς τὸ τέμενος, 

ἐπιϑυμιάσων ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ βωμοῦ τῷ ϑεῷῶ. (2245 

τοῦ δ᾽ ἀρχιερέως ᾿Δζαρίου. ὄντων σὺν αὐτῷ ἵερέων 

ὀγδοήκοντα, κωλύοντος αὐτόν (οὐ γὰρ ἐξὸν ἐπιϑύειν 

S8 219 — 2 Paral. XXVI 10. 
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εἶπον, μόνοις δ᾽ ἐφεῖσθϑαι τοῦτο ποιεῖν τοῖς ἐκ τοῦ 

᾿Παρῶνος γένους), καταβοώντων δ᾽ ἐξιέναι καὶ μὴ ρῶνος γένους). ώντω ξιέναι καὶ μὴ 
παρανομεῖν εἰς τὸν $eóv, ὀργισϑεὶς ἠπείλησεν αὐτοῖς 

" D o» » 9o9n B b 
ϑάνατον, εἰ μὴ τὴν ἡσυχίαν ἄξουσι. (2255 μεταξὺ δὲ 

M 3. , ^ - , M , - 

5 σεισμὸς ἐκλόνησε τὴν γῆν μέγας. καὶ διαστάντος τοῦ 
^ , 6. ΄ * 2 , M - - 

ναοῦ φέγγος ἡλίου λαμπρὸν ἐξέλαμψε καὶ τῇ τοῦ βα- 

σιλέως ὄψει προσέπεσεν. ὡς τῷ μὲν εὐθέως λέπραν 

ἐπιδραμεῖν. πρὸ δὲ τῆς πόλεως. πρὸς τῇ καλουμένῃ 

Ἐρωγῇ. τοῦ ὄρους ἀπορραγῆναι τὸ ἥμισυ τοῦ κατὰ 

10 τὴν δύσιν. καὶ κυλισϑὲν τέτταρας σταδίους ἐπὶ τὸ 

ἀνατολικὸν ὄρος στῆναι. ὡς τάς τὲ παρόδους ἐμφρα- 

γῆναι καὶ τοὺς παραδείσους τοὺς βασιλικούς. 220.) 

ἐπεὶ δὲ κατειλημμένην τὴν ὄψιν τοῦ βασιλέως ὑπὺ τῆς 

λέπρας εἶδον οἱ ἱερεῖς, ἔφραξζόν v' αὐτῷ τὴν συμφορὰν 
Εν ν ὐχν eZ - I € 2 τ᾿ " 3 Tees 

is καὶ ἐκέλευον ἐξιέναι τῆς πόλεως ὡς ἐναγῆ. ὃ δ᾽ ὑπ 
2 , - ΄ - ^ - p αἰσχύνης τε τοῦ συμβεβηκότος δεινοῦ xci τοῦ μηκέτ 

αὐτῷ παρρησίαν εἶναι τὸ κελευόμενον ἐποίει. τῆς ὑπὲρ 

ἄνϑρωπον διανοίας καὶ τῶν διὰ τοῦτ᾽ εἰς τὸν ϑεὸν 

ἀσεβημάτων ταλαίπωρον οὕτω καὶ οἰκτρὰν ὑπομείνας 

z» δίκην. (2215 χαὶ χρόνον μέν τινα διῆγεν ἔξω τῆς 

πόλεως. ἰδιώτην ἀποξῶν βίον, τοῦ παιδὸς αὐτῷ Ἰωϑά- 

μου τὴν ἀρχὴν παραλαβόντος" ἔπειτ᾽ ὑπὸ λύπης καὶ 
ἀϑυμίας τῆς ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀπέϑανεν, ἔτη μὲν 

βιώσας ὀκτὼ καὶ ἑξήκοντα, τούτων δὲ βασιλεύσας πεντή- 

ξόκοντὰ δύο. ἐκηδεύϑη δὲ μόνος ἐν τοῖς ἑαυτοῦ κήποις. 

(2285 ὁ ὃὲ τοῦ Ἱεροβοάμου παῖς Ζαχαρίας ἕξ μησὶ 

βασιλεύσας τῶν ᾿Ισραηλιτῶν. δολοφονηϑεὶς ἀπέϑανεν 

ὑπὸ φίλου τινός, Σελλούμου μὲν τοὔνομα ᾿Ιαβήσου δ᾽ 

υἱοῦ. ὃς καὶ τὴν βασιλείαν μετ᾽ αὐτὸν παραλαβὼν οὐ 

8 225 — Zach. XIV 4. 8 226 — 2 Paral. XXVI 20. 
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πλείονα χρόνον ἡμερῶν αὐτὴν κατέσχε τριάκοντα. (2295 

ὃ γὰρ στρατηγὸς Μανάημος κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν 
ὧν ἐν Θαρσῇ πόλει. καὶ τὰ περὶ τὸν Ζαχαρίαν ἀκούσας. 

ἄρας μετὰ πάσης τῆς στρατιᾶς ἧκεν εἰς Σαμάρειαν, 

x«i συμβαλὼν εἰς μάχην ἀναιρεῖ τὸν Σέλλουμον. καὶ 
βασιλέα καταστήσας ἑαυτὸν ἐκεῖϑεν εἰς Θαψὰν παρα- 

γίνεται πόλιν. (280) οἱ δ᾽ ἐν αὐτῇ τὰς πύλας μοχλῷ 
κλείσαντες οὐκ εἰσεδέξαντο τὸν βασιλέα" ὃ δ᾽ ἀμυνόμε- 

vog αὐτοὺς τὴν πέριξ ἐδήου χώραν. καὶ τὴν πόλιν κατὰ 

χράτος λαμβάνει πολιορκίᾳ. {2915 φέρων τε χαλεπῶς 

ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τῶν Θαψιατῶν πραχϑεῖσι πάντας αὐτοὺς 

διεχρήσατο. μηδὲ νηπίων φειδόμενος. ὠμότητος ὑπερ- 

βολὴν οὐ καταλιπὼν οὐδ᾽ ἀγριότητος" ἃ γὰρ οὐδὲ τῶν 

ἀλλοφύλων τινὰς συγγνωστὸν διαϑεῖναι γενομένους 

ὑποχειρίους, ταῦτα τοὺς ὁμοφύλους οὗτος εἰργάσατο. 

(9325 βασιλεύσας οὖν TO τρόπῳ τούτῳ ὁ Μανάημος 

ἐπ᾽ ἔτη μὲν δέκα σκαιὸς καὶ πάντων ὠμότατος διέμεινεν 

Qv, στρατεύσαντος δ᾽ ἐπ’ αὐτὸν Φούλλου τοῦ ᾿σσυ- 
ρίων βασιλέως εἰς μὲν ἀγῶνα καὶ μάχην οὐκ ἀπαντᾷ τοῖς 

᾿Ἰσσυρίοις. πείσας δὲ χίλια τάλαντα ἀργυρίου λαβόντ᾽ 
ἀναχωρῆσαι διαλύεται τὸν πόλεμον. 4233) τὸ δὲ κε- 

φάλαιον τοῦτο συνήνεγκε τὸ πλῆϑος Μαναήμῳ. πρα- 

χϑὲν χατὰ κεφαλὴν δραχμὰς πεντήχοντα. τελευτήσας 

ὃὲ μετὰ ταῦτα κηδεύεται μὲν ἐν Σαμαρείᾳ, καταλείπει 

δὲ τῆς βασιλείας τὸν υἱὸν Φακέαν διάδοχον. ὃς τῇ τοῦ 

πατρὸς κατακολουϑήσας ὠμότητι δυσὶν ἔτεσι μόνοις 

ἧρξεν. 4294» ἔπειτα δολοφονηθεὶς ἐν συμποσίῳ μετὰ 

φίλων ἀπέϑανε, Φακέου τινός. ὃς ἦν χιλίαρχος. ἐπι- 

βουλεύσαντος αὐτῷ, παιδὸς δὲ Ῥομελίου. κατασχὼν δὲ 

σι 

x«l οὗτος ὁ Φακέας τὴν ἀρχὴν ἔτεσιν εἴχοσιν ἀσεβής 80 

8229 — 4 Reg. XV 14. 
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T ἦν καὶ παράνομος. 4235» ὃ δὲ τῶν ᾿“σσυρίων 

βασιλεὺς Θεγλαφαλάσσαρ τοὔνομα. ἐπιστρατευσάμενος 

τοῖς Ἰσραηλίταις, καὶ τήν τε Γαλαδηνὴν ἅπασαν κατα- 

στρεψάμενος καὶ τὴν πέραν τοῦ Ἰορδάνου χώραν καὶ 

τὴν πρὸς αὐτῇ γῆν Γαλιλαίαν καλουμένην καὶ Κύδισαν 

καὶ Ἴἥσωρα. τοὺς οἰκήτορας αἰχμαλωτίσας μετέστησεν 

εἰς τὴν αὑτοῦ βασιλείαν. 

καὶ τὰ μὲν περὶ τοῦ "4oovoíov βασιλέως ἐν τού- 

τοις ἡμῖν δεδηλώσϑω: (2365 Ἰώϑαμος δ᾽ Ὀξία παῖς 

ἐβασίλευσε τῆς Ἰούδα φυλῆς ἐν Ἱεροσολύμοις. ἐκ μη- 

τρὺς μὲν ἀστῆς γεγονώς, καλουμένης δ᾽ Ἱεράσης. οὗτος 

0 βασιλεὺς οὐδεμιᾶς ἀρετῆς ἀπελείπετο. ἀλλ᾽ εὐσεβὴς 

μὲν τὰ πρὺς τὸν ϑεὸν δίκαιος δὲ τὰ πρὸς τοὺς ἀν- 

ϑρώπους ὑπῆρξεν, ἐπιμελὴς δὲ τῶν χατὰ τὴν πόλιν. 

ὅ (251) ὅσα γὰρ ἐπισκευῆς ἐδεῖτο καὶ κόσμου. ταῦτα 

φιλοτίμως ἐξειργάσατο. στοὰς μὲν τὰς ἐν τῷ ναῷ ἵδού- 

σας καὶ προπύλαια. τὰ δὲ καταπεπτωκότα τῶν τειχῶν 

ἀνέστησε. πύργους παμμεγέϑεις καὶ δυσαλώτους οὐκο- 
δομήσας. καὶ τῶν ἄλλων. εἴ τι κατὰ τὴν βασιλείαν 

ἠμέλητο, πολλὴν ἐπιστροφὴν ἐποιεῖτο. (238) στρατευ- 

σάμενος δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς ᾿“μμανίτας καὶ κρατήσας αὐ- 

τῶν τῇ μάχῃ. προσέταξεν αὐτοῖς φόρους κατὰ πᾶν ἔτος 

αὐτῷ τελεῖν ἑκατὸν τάλαντα καὶ σίτου κόρους μυρίους, 

τοσούτους δὲ καὶ κριϑῆς. ηὔξησε δ᾽ οὕτω τὴν βασι- 

λείων ὥστ᾽ ἀκαταφρόνητον μὲν αὐτὴν ἐκ τῶν πολεμίων 

εἶναι, τοῖς δ᾽ οἰκείοις εὐδαίμονα. 

(2395 ἦν δέ τις κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν προφήτης 

Νάουμος τοὔνομα. ὃς περὶ τῆς ᾿“σσυρίων καταστροφῆς 
καὶ τῆς Νίνου προφητεύων ἔλεγεν οὕτως. “ἔσται Νι- 

$ 235 — 4 Reg. XV 29. 8.286 — 2 Paral. XXVII 1. 

8 239 — Nahum. II 8. 

20* 

τὸ 



908 * ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

νευὴ κολυμβήϑρα ὕδατος κινουμένη. οὕτω καὶ ὁ δῆμος 

ἅπας ταραττόμενος καὶ κλυδωνιζόμενος οἰχήσεται φεύ- 

yov, λεγόντων πρὸς ἀλλήλους ἱστῆτε καὶ μείνατε, καὶ 

χρυσὸν αὑτοῖς καὶ ἄργυρον ἁρπάσατε.. {3405 ἔσται 

δ᾽ οὐδεὶς βουλησόμενος" σώζειν γὰρ αὑτῶν ἐθελήσουσι s 

τὰς ψυχὰς μᾶλλον ἢ τὰ χτήματα" δεινὴ γὰρ αὐτοὺς ἐν 

ἀλλήλοις ἔρις ἕξει καὶ ϑρῆνος, πάρεσίς τὲ τῶν μελῶν, 

€t τ᾽ ὄψεις ὑπὸ τοῦ φόβου μέλαιναι τελέως αὐτοῖς 

γενήσονται. 241) ποῦ δὲ ἔσται τὸ κατοικητήριον τῶν 

λεόντων καὶ ἣ μήτηρ σκύμνων; λέγει δέ σοι ὃ ϑεός, τὸ 

Νινευή, ὅτι ἀφανιῶ Gs, καὶ οὐκέτι λέοντες ἔκ σοῦ 

πορευόμενοι ἐπιτάξουσι τῷ κόσμῳ. (2425 καὶ ἄλλα 

δὲ πολλὰ πρὺς τούτοις προυφήτευσεν οὗτος ὁ προφήτης 

περὶ Νινευῆς. ἅπερ λέγειν οὐκ ἀναγκαῖον ἡγησάμην. 

ἵνα δὲ μὴ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὀχληρὺς δοκῶ, παρέλι- 15 

πον. συνέβη δὲ πάντα τὰ προειρημένα περὶ Νινευῆς 

μετ᾽ ἔτη ἑχατὸν καὶ πεντεχαίδεκα. 

περὶ μὲν οὖν τούτων ἀποχρώντως ἡμῖν δεδήλωται" 

194243» ὃ δ᾽ Ἰώϑαμος μετήλλαξεν ἔτη βιώσας ἕν καὶ 

τετταρόκοντα, βασιλεύσας δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἑκκαίδεκα, ϑά- so 

πτεται δ᾽ ἐν ταῖς βασιλικαῖς ϑήκαις. ἔρχεται δ᾽ εἰς 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿“χάξην ἡ βασιλεία, 0g ἀσεβέστατος εἰς 

τὸν ϑεὸν γενόμενος καὶ τοὺς πατρίους παραβὰς νόμους 

τοὺς ᾿Ισραηλιτῶν βασιλέας ἐμιμήσατο, βωμοὺς ἐν Ἵερο- 

σολύμοις ἀναστήσας καὶ ϑύων ἐπ᾽ αὐτῶν τοῖς εἰδώλοις, 

οἷς x«l ἴδιον ὡλοκαύτωσε παῖδα κατὰ τὰ Χαναναίων 

τῷ σι 

ἔϑη, καὶ τούτοις ἄλλα παραπλήσια διεπράττετο. (244) 

ἔχοντος δ᾽ οὕτω καὶ μεμηνότος. ἐστράτευσεν ἐπ᾽ αὐτὸν 

ó τῶν Σύρων καὶ “Ιαμασκηνῶν βασιλεὺς Aocoue καὶ 

8 240 — Nahum. II 8—13. 8 248 — 4 Reg. XVI 1; 
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Φακέας ὃ τῶν Ἰσραηλιτῶν (φίλοι γὰρ ἦσαν), καὶ Gvv- 

ελάσαντες αὐτὸν εἰς Ιεροσόλυμα ἐπὶ πολὺν ἐπολιόρκουν 
χρόνον. διὰ τὴν τῶν τειχῶν ὀχυρότητα μηδὲν ἀνύοντες. 

{3455 ὃ δὲ τῶν Σύρων βασιλεὺς λαβὼν τὴν πρὸς τῇ 

Ἐρυϑρᾷ ϑαλάττῃ πόλιν Αἰλάϑ'. καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας 
ἀποκτείνας, ἐγκατῴκισεν αὐτῇ Σύρους τοὺς δ᾽ ἐν τοῖς 

φρουρίοις ὁμοίως καὶ τοὺς πέριξ Ἰουδαίους διαφϑείρας 

καὶ λείαν πολλὴν ἀπελάσας εἰς ΖΙαμασκὸν μετὰ τῆς 

στρατιᾶς ἀνέζευξεν. (2465 ὁ δὲ τῶν Ἱεροσολύμων βα- 
σιλεὺς γνοὺς τοὺς Σύρους ἐπ᾽ οἴκου κεχωρηκότας. καὶ 

νομίσας ἀξιόμαχος εἶναι τῷ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν βασιλεῖ, 

τὴν δύναμιν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξήγαγε, καὶ συμβαλὼν ἐνικήϑη 

κατὰ μῆνιν τοῦ ϑεοῦ. ἣν ἐπὶ τοῖς ἀσεβήμασιν αὐτοῦ 

πολλοῖς ἅμα καὶ μεγάλοις εἶχε. {341 δώδεκα γὰρ 

αὐτοῦ μυριάδες χατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ὑπὸ τῶν 

Ἰσραηλιτῶν ἀνῃρέϑησαν, ὧν ὃ στρατηγὺς Ζάχαρις τὸν 

υἱὸν ἀπέκτεινεν ἐν τῇ συμβολῇ τοῦ βασιλέως Aytov, 

᾿Δμασίαν ὄνομα. καὶ τὸν ἐπίτροπον τῆς βασιλείας ἁπάσης 

Ἐρικάν. καὶ τὸν τῆς Ἰούδα φυλῆς στρατηγὸν ᾿Ελκὰν 

αἰχμάλωτον ἔλαβε. καὶ ἐκ τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς 

γυναῖκας καὶ παῖδας ἀπήγαγον, καὶ πολλὴν λείαν διαρ- 

πάσαντες ἀνεχώρουν εἰς Σαμάρειαν. 

(2485 Ὠδηδὰς δέ τις. ὃς κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ προ- 

φήτης ὑπῆρχεν ἐν Σαμαρείᾳ, τῷ στρατῷ πρὸ τῶν τει- 
ET 3 , ΄ - S FAS 3 - » N 
χῶν ἀπαντήσας μεγάλῃ βοῇ τὴν νίκην αὐτοῖς οὐ διὰ 

τὴν οἰκείαν αὐτῶν ἰσχὺν ἐδήλου γενέσϑαι., διὰ δὲ τὸν 

τοῦ ϑεοῦ χόλον, ὃν εἶχεν ἐπ᾽ ᾿Αχάζην τὸν βασιλέα. 
(2495 x«l κατεμέμφετο τῇ μὲν εὐπραγίᾳ τῇ κατ᾽ αὐτοῦ 

μὴ ἀρκεσϑέντας, ἀλλὰ τολμήσαντας τοὺς ἐκ τῆς Ἰούδα 

φυλῆς καὶ τῆς Βενιαμίτιδος συγγενεῖς ὄντας αἰχμαλω- 

8 245 -Ξ 4 Reg. XVI 6. 8 246 — ὃ Paral. XXVIII 6. 
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τίσαι, συνεβούλευέ vt αὐτοῖς ἀπολῦσαι τούτους εἰς τὴν 

οἰχείαν ἀπαϑεῖς" ἀπειϑήσαντας γὰρ τῷ ϑεῷ δίκην 

ὑφέξειν. (2505 ὃ δὲ τῶν ἸΙσραηλιτῶν λαὺς εἰς ἐκκλη- 

σίαν συνελϑὼν ἐπεσχέπτετο περὶ τούτων. ἀναστὰς δέ 
τις Βαραχίας ὀνόματι τῶν εὐδοκιμούντων ἐν τῇ πολι- 

τείᾳ, καὶ ἄλλοι μετ᾽ αὐτοῦ τρεῖς. ἔλεγον οὐκ ἐπιτρέ- 
ψειν τοῖς ὁπλίταις εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν, 

“ἵνα μὴ πάντες ἀπολώμεθα ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ" μόνον γὰρ 

ἀπύχρη τὸ πρὸς αὐτὸν ἡμᾶς ἐξαμαρτεῖν ὡς oí προφῆται 

λέγουσιν, ἀλλὰ μὴ καινότερα τούτων ἀσεβήματα δρᾶν. 

(2515 ταῦτ᾽ ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται συνεχώρησαν 

ἐκείνοις ποιεῖν ὃ ἐδόχει συμφέρειν. παραλαβόντες οὖν 
οἵ προειρημένοι ἄνδρες τοὺς αἰχμαλώτους ἔλυσάν cc 

x«i ἐπιμελείας ἠξίωσαν, καὶ δόντες ἐφόδια εἰς τὴν οἱ- 

κείαν ἀπέλυσαν ἀβλαβεῖς. οὐδὲν δ᾽ ἧττον καὶ τέτταρες 
αὐτοῖς συνῆλθον, καὶ μέχρι Ἱεριχοῦντος προπέμψαντες 

οὐκ ἄπωϑεν τῶν Ἱεροσολύμων ἀνέστρεψαν εἰς τὴν Σὰ- 
μαρείας χώραν. 

(2525 "Ayátue δ᾽ ὃ βασιλεὺς ταῦτα παϑὼν vxo τῶν 
᾿Ισραηλιτῶν. πέμψας πρὺς τὸν τῶν !4doovoíov βασιλέα 5 

Θεγλαφαλασσάρην συμμαχίαν αὐτῷ παρασχεῖν παρεκάλει 

πρὺς τὸν πόλεμον τὸν πρὺς τοὺς ᾿Ισραηλίτας καὶ Σύ- 

ρους χαὶ “ΖΙαμασκηνούς. χρήματα πολλὰ δώσειν ὑπι- 

σχνούμενος" ἔπεμψε δ᾽ αὐτῷ καὶ λαμπρὰς δωρεάς. (259) 

ὃ δέ, τῶν πρέσβεων ἀφικομένων ὡς αὐτόν, ἧκε σύμ- 

μαχος ᾿ἡχάξῃ, καὶ στρατεύσας ἐπὶ τοὺς Σύρους τήν τὲ 

χώραν αὐτῶν ἐπόρϑησε καὶ τὴν ΖΙαμασκὺν κατὰ κρά- 

τος εἷλε χαὶ τὸν βασιλέα ᾿ἀράσην ἀπέχτεινε. τοὺς δὲ 

“ΖΙαμασκηνοὺς ἀπῴκισεν εἰς τὴν ἄνω Μηδίαν. καὶ ἐκ 

τῶν ἐθνῶν τῶν ᾿“σσυρίων μεταστήσας τινὰς εἰς τὴν 

8 250 — 2 Paral. XXVIII 12. 8 252 — 4 Reg. XVI 7. 
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“Ιαμασκὺν κατῴκισε. (204»5 τὴν δὲ τῶν Ἰσραηλιτῶν 

γῆν κακώσας πολλοὺς ἐξ αὐτῆς αἰχμαλώτους συνέλαβε. 

ταῦτ᾽ αὐτοῦ διαπραξαμένου τοὺς Σύρους. ὁ βασιλεὺς 

᾿ἀχάξης ἄρας τὸν χρυσὸν ὅσος ἦν ἐν τοῖς βασιλικοῖς 

5 ϑησαυροῖς, καὶ τὸν ἄργυρον τὸν ἐν τῷ ναῷ τοῦ ϑεοῦ, 

καὶ εἴ τι κάλλιστον ἀνάϑημα, τοῦτο βαστάσας ἧκεν 

ἔχων εἰς ΖΙαμασκὸν καὶ ἔδωκε τῷ τῶν ᾿Δσσυρίων βασι- 

λεῖ κατὰ τὰς ὁμολογίας, καὶ πάντων αὐτῷ χάριν ἔχειν 

ὁμολογήσας ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. (2055 ἣν δ᾽ 

10 οὕτως ἀνόητος x«l τοῦ συμφέροντος ἀσυλλόγιστος οὗτος 

ὃ βασιλεὺς ὥστ᾽ οὐδὲ πολεμούμενος ὑπὸ τῶν Σύρων 
ἐπαύσατο τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν προσχυνῶν. ἀλλὰ διετέλει 

τούτους σεβόμενος ὡς παρεξομένους αὐτῷ τὴν νίκην. 

(2565 ἡττηϑεὶς δὲ πάλιν τοὺς ᾿“σσυρίων ἤρξατο τιμᾶν 

15 ϑεούς, καὶ πάντας ἐώκει μᾶλλον τιμήσων ἢ τὸν πά- 

τριον καὶ ἀληϑῶς ϑεόν, ὃς αὐτῷ καὶ τῆς ἥττης ὀργιξό- 

μενος ἦν αἴτιος. «201» ἐπὶ τοσοῦτον δ᾽ ὀλιγωρίας 

καὶ καταφρονήσεως ἦλθεν ὡς καὶ τέλεον ἀποκλεῖσαι 

τὸν ναόν. καὶ τὰς νενομισμένας ἀπαγορεῦσαι ϑυσίας 

30 ἐπιφέρειν. καὶ περιδῦσαι τῶν ἀναϑημάτων αὐτόν. ταῦϑ᾽ 

ὑβρίσας εἰς τὸν ϑεὸν ἐτελεύτησεν ἔτη μὲν βιώσας ἕξ 

καὶ τριάκοντα, βασιλεύσας δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἑκκαίδεκα. τὸν 

δ᾽ υἱὸν ᾿Εξεκίαν διάδοχον καταλιπών. 

(2585 ἀπέϑανε δ᾽ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χαιρὸν καὶ ὃ τῶν 13 

3 ᾿Ισραηλιτῶν βασιλεὺς Φακέας. ἐπιβουλεύσαντος αὐτῷ 

φίλου τινὸς σήου τοὔνομα. ὃς κατασχὼν τὴν βασι- 

λείαν ἐπ᾽ ἔτη ἐννέα πονηρός τ᾽ ἦν καὶ τῶν πρὸς vov 

ϑεὸν ὀλίγωρος. (2309) στρατεύει δ᾽ ém αὐτὸν ὃ τῶν 

᾿Ασσυρίων βασιλεὺς Σαλμανασάρης, καὶ κρατήσας αὐτοῦ 

80 (τὸν ϑεὸν γὰρ οὐκ εἶχεν ϑσήης εὐμενῆ καὶ σύμμαχον) 

$254 — 2 Paral. XXVIII 21; 4 Reg. XVI 10. 
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ὑπήκοον ἐποιήσατο. καὶ φόρους ἐπέταξεν αὐτῷ τελεῖν 

ὡρισμένους. «200» ἔτει 0b τετάρτῳ τῆς βασιλείας 
᾿σήου ἐβασίλευσεν ᾿Εξεκίας ἐν Ἱεροσολύμοις. "Aydtov 

υἱὸς καὶ ᾿4βίας ἀστῆς τὸ γένος. φύσις δ᾽ ἦν αὐτῷ 

χρηστὴ καὶ δικαία καὶ ϑεοσεβής᾽ οὐδὲν γὰρ ἄλλο πρῶ- 

τον εἰς τὴν βασιλείαν παρελϑὼν οὔτ᾽ ἀναγκαιότερον 

οὔτε συμφορώτερον αὑτῷ τὲ καὶ τοῖς ἀρχομένοις ὑπ- 

ἕλαβε τοῦ ϑρησκχεύειν τὸν ϑεόν. ἀλλὰ συγκαλέσας τὸν 

λαὸν καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Ζευίτας ἐδημηγόρησεν 

ἐν αὐτοῖς λέγων {2015 “οὐκ ἀγνοεῖτε μὲν ὡς διὰ τὰς 

τοῦ πατρὸς ἁμαρτίας τοὐμοῦ, παραβάντος τὴν πρὺς τὸν 

ϑεὸν ὁσίαν [τιμήν]. πολλῶν ἐπειράϑητε καὶ μεγάλων 

x«xàv, διαφϑαρέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀνα- 

πεισϑέντες, οὺς αὐτὸς ἐδοχίμαξεν εἶναι ϑεούς. τούτοις 

προσχυνεῖν. (2625 παραινῶ δ᾽ ὑμῖν, ἔργῳ μεμαϑη- 

χόσιν ὡς ἔστι δεινὸν τὸ ἀσεβεῖν, τούτου μὲν ἤδη λή- 
«v ποιήσασϑαι. καϑῆραι δ᾽ αὑτοὺς ἐκ τῶν προτέρων 

μιασμάτων. τούς 9' ἱερεῖς καὶ “ευίτας συνελθόντας 

οὕτως ἀνοῖξαί vs τὸ ἱερὸν xal χαϑήραντας αὐτὸ ταῖς 

ἐξ ἔϑους ϑυσίαις εἰς τὴν ἀρχαίαν καὶ πάτριον ἄνα- 

καλέσασϑαι τιμήν" οὕτω γὰρ ἂν τὸν ϑεὸν εὐμενῆ ποιή- 

σαιμεν, ἀφέντα τὴν ὀργήν. 

(2635 ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ βασιλέως οἱ ἱερεῖς ὠνοί- 

γουσί τὲ τὸ ἱερόν. καὶ ἀνοίξαντες τὰ σκεύη τοῦ ϑεοῦ 

ηὐτρέπισαν. καὶ τὰ μιάσματα ἐχβαλόντες τὰς ἐξ ἔϑους 
τῷ βωμῷ ϑυσίας ἐπέφερον. διαπέμψας δ᾽ ὁ βασιλεὺς 

εἰς τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν χώραν, ἀνεχάλει τὸν λαὸν εἰς Ἵερο- 

σόλυμα τὴν τῶν ἀξύμων ἑορτὴν ἄξοντα" πολὺν γὰρ 

ἐκλελοίπει χρόνον διὰ τὰς τῶν προειρημένων βασιλέων 

παρανομίας. (2045 ἐξαπέστειλε Ób καὶ πρὸς τοὺς 

$ 260 — 4 Reg. XVIII 1; 2 Paral. XXIX 1. 
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ἸΙσραηλίτας. προτρεπόμενος αὐτοὺς ἀφέντας τὸν ἄρτι 

βίον εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐπανελϑεῖν συνήϑειαν καὶ σέβειν 

τὸν ϑεόν" καὶ γὰρ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς παραγενομένοις 

εἰς Ἱεροσόλυμα τὴν τῶν ἀξύμων ἄγειν ἑορτὴν καὶ συμ- 

5 πανηγυρίξειν αὐτοῖς. ταῦτα δ᾽ ἔλεγε παραινεῖν οὐχ 

ὕπως ὑπακούωσιν αὐτῷ. εἰ μὴ ϑέλουσι, τοῦ δ᾽ ἐκείνων 

συμφέροντος ἕνεκα" μακαρίους γὰρ ἔσεσϑαι. (2655 οἵ 

δ᾽ Ἰσραηλῖται, παραγενομένων τῶν πρέσβεων καὶ δη- 
λωσόντων αὐτοῖς τὰ παρὰ τοῦ ἰδίου βασιλέως. οὐ μόνον 

10 οὐκ ἐπείσϑησαν. ἀλλὰ καὶ τοὺς πρέσβεις ὡς ἀνοήτους 

διεχλεύασαν, καὶ τοὺς προφήτας δ᾽ ὁμοίως ταῦτα παραι- 

νοῦντας. καὶ προλέγοντας ἃ πείσονται μὴ μετατιϑέμενοι 

πρὺς τὴν εὐσέβειαν τοῦ ϑεοῦ διέπτυον., καὶ τελευταῖον 

συλλαβόντες αὐτοὺς ἀπέκτειναν. (200) καὶ οὐδὲ μέχρι 

τὸ τούτων αὐτοῖς ἤρκεσε παρανομοῦσιν, ἀλλὰ καὶ χείρω 

τῶν προειρημένων ἐπενοοῦντο, καὶ οὐ πρότερον ἐπαύ- 

σαντο πρὶν ἢ τοῖς πολεμίοις αὐτοὺς ἀμυνόμενος τῆς 

ἀσεβείας ὃ ϑεὺς ἐποίησεν ὑποχειρίους. καὶ περὶ μὲν 

τούτων αὖϑις δηλώσομεν, (9261» πολλοὶ μέντοι τῆς 

30 Μανασσήτιδος φυλῆς καὶ Ζαβουλῶνος καὶ ᾿Ισαχάρου, 

πεισϑέντες οἷς οἵ προφῆται παρήνεσαν. εἰς εὐσέβειαν 

μετεβάλοντο. καὶ οὗτοι πάντες εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς 

Ἐξεκίαν συνέδραμον, ὅπως τῷ ϑεῷ προσκυνήσωσιν. 

(2685 ἀφικομένων δὲ τούτων ὁ βασιλεὺς ᾿Εξεκίας. 

50 ἀναβὰς εἰς τὸ ἱερὸν μετὰ τῶν ἡγεμόνων καὶ τοῦ λαοῦ 

παντός. ἔϑυσεν ὑπὲρ αὑτοῦ ταύρους ἑπτὰ καὶ κριοὺς 

τοσούτους καὶ ἄρνας ἑπτὰ καὶ ἐρίφους τοσούτους. ἐπι- 

ϑέντες δὲ τὰς χεῖρας ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἱερείων αὐτός 

9" ὃ βασιλεὺς καὶ οἵ ἡγεμόνες τοῖς ἱερεῦσι καλλιερεῖν 
80 ἐφῆκαν. (2695 καὶ o? μὲν ἔϑυόν τε καὶ ὡλοχαύτουν,. 

8 265 — 2 Paral. XXX 6. 
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oí δὲ Avira, περιεστῶτες ἐν κύκλῳ μετὰ τῶν μουσι- 
^ , u^ $$ e » ^ »! ^ HJ κῶν ὀργάνων gÓov ὕμνους εἰς τὸν ϑεὸν xci ἔψαλλον 

ὡς ἐδιδάχϑησαν ὑπὸ “΄αυίδου, οἵ δὲ λοιποὶ ἱερεῖς βυ- 

κάνας ἔχοντες ἐπεσάλπιζον τοῖς ὑμνῳδοῦσιν. τούτων 

δὲ γενομένων ἐπὶ πρόσωπον ῥίψαντες ἑαυτοὺς ὅ τε 

βασιλεὺς καὶ τὸ πλῆϑος προσεκύνουν τὸν ϑεόν. (210) 
2 [4 M T c 1n * δ 
ἔπειτα ϑύει μὲν βοῦς ἑβδομήκοντα, κριοὺς ἑκατόν, 

ἄρνας διακοσίους. τῷ πλήϑει δὲ πρὸς εὐωχίαν ἐχαρί- 

σατο βοῦς μὲν ἑξακοσίους τὰ δὲ λοιπὰ ϑρέμματα τρισ- 
χίλια. καὶ πάντα μὲν οἵ ἱερεῖς ἀκολούϑως ἐποίησαν 

τῷ νόμῳ. τούτοις δ᾽ ὁ βασιλεὺς ἡδόμενος εὐωχεῖτο μετὰ 
τοῦ λαοῦ, τῷ ϑεῷ χάριν ἔχειν ὁμολογῶν. {211} ἐν- 

στάσης δὲ τῆς τῶν ἀξύμων ἑορτῆς ϑύσαντες τὴν λεγο- 

μένην πάσχα, τὰς ἄλλας τὸ λοιπὸν ϑυσίας ἐπετέλουν 
3879 05e , i , E M ΄ ΄ τ 2 , 
ἐφ᾽ ἡμέρας ἑἕπτύ. τῷ δὲ πλήϑει, πάρεξ ὧν ἐκαλλιέρη- 

2 , , SY Y , , dd IJ 

σαν αὐτοί, ταύρους μὲν δισχιλίους ϑρέμματα δ᾽ ἕπτα- 

κισχίλια ὃ βασιλεὺς ἐχαρίσατο. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ ἣγε- 

μόνες ἐποίησαν" χιλίους μὲν γὰρ ταύρους ἔδοσαν αὐτοῖς, 

ϑρέμματα δὲ χίλια καὶ τετταράκοντα. {212) καὶ τοῦτον 

τὸν τρόπον ἀπὸ Σολομῶνος τοῦ βασιλέως οὐκ ἀχϑεῖσα 
ἣ ἑορτὴ τότε πρῶτον λαμπρῶς καὶ φιλοτίμως ἐπετε- 

λέσϑη. ὡς δὲ τὰ περὶ τὴν ἑορτὴν αὐτοῖς πέρας εἶχεν, 

ἐξελθόντες εἰς τὴν χώραν ἥγνισαν αὐτήν: (2395 καὶ 

τὴν πόλιν δὲ παντὸς ἐχάϑηραν μιάσματος εἰδώλων, 

τάς τὲ καϑημερινὰς ϑυσίας ὃ βασιλεὺς ἐκ τῶν ἰδίων 

ἐπιτελεῖσθαι διέταξε κατὰ τὸν νόμον, x«l τοῖς ἱερεῦσι 

καὶ Λευίταις τὰς δεχάτας ὥρισε παρὰ τοῦ πλήϑους 

δίδοσϑαι καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν καρπῶν, ἵν᾽ ἀεὶ τῇ 

ϑρησκείᾳ παραμένωσι x«l τῆς ϑεραπείας ὦσιν ἀχώρι- 
στοι τοῦ ϑεοῦ. (2145 καὶ τὸ μὲν πλῆϑος συνεισέφερε 

8$ 510 — 2 Paral. XXX 32. 
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παντοδαπὸν καρπὸν τοῖς ἱερεῦσι καὶ “ευίταις. ἀπο- 

ϑήκας δὲ καὶ ταμιεῖα τούτων ὃ βασιλεὺς κατασκευάσας 

ἑχάστῳ διένειμε τῶν ἱερέων καὶ “ευιτῶν καὶ παισὶν 

αὐτῶν καὶ γυναιξί: καὶ οὕτω πάλιν εἰς τὴν ἀρχαίαν 

δ ϑρησκείαν ἐπανῆλϑον. (2155 ταῦτα δὲ τὸν προειρη- 

μένον τρύπον ὃ βασιλεὺς καταστησάμενος πόλεμον ἐξ- 

ἤνεγκε πρὸς τοὺς Παλαιστινούς, καὶ νικήσας κατέσχεν 

ἁπάσας τὰς ἀπὺ Γάξης μέχρι Γίττης πόλεις τῶν πολε- 

μίων. ὁ δὲ τῶν ᾿ἡσσυρίων βασιλεὺς πέμψας ἠπείλει 

τὸ πᾶσαν αὐτοῦ καταστρέψεσθαι τὴν ἀρχήν, εἰ μὴ τοὺς 

φόρους, οὺς ὃ πατὴρ αὐτοῦ τὸ πρῶτον ἐτέλει, τούτους 

ἀποδώσει. (210) ᾿Εξεκίας δ᾽ 6 βασιλεὺς τῶν μὲν ἀπει- 

λῶν οὐκ ἐφρόντισεν. ἐϑάρρει δ᾽ ἐπὶ τῇ πρὺς τὸ ϑεῖον 

εὐσεβείᾳ καὶ τῷ προφήτῃ ᾿Ησαΐᾳ, παρ᾽ οὗ πάντ᾽ ἀκρι- 

τὸ βῶς τὰ μέλλοντ᾽ ἐπυνϑάνετο. 

x«l ὧδε μὲν ἡμῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐχέτω τὰ περὶ 

τούτου τοῦ βασιλέως" (2 1 Σαλμανασάρης δ᾽ ὃ τῶν 14 

᾿“σσυρίων βασιλεύς. ἐπεὶ ἠγγέλϑη αὐτῷ ὃ τῶν ἸΙσραηλι- 

τῶν βασιλεὺς Ὡσήης πέμψας κρύφα πρὺς Σώαν τὸν 

30 τῶν Αἰγυπτίων βασιλέα. παρακαλῶν αὐτὸν ἐπὶ συμ- 

μαχίαν τὴν κατὰ τούτου, παροξυνϑεὶς ἐστράτευσεν ἐπὶ 
τὴν Σαμάρειαν ἔτει ἑβδόμῳ τῆς oXov βασιλείας. (218) 

οὐ δεξαμένου δ᾽ αὐτὸν τοῦ βασιλέως ἔτεσι πολιορκήσας 

᾿ τρισὶν εἷλε κατὰ χράτος τὴν Σαμάρειαν, ἔνατον μὲν 

90 ἔτος Φσήου βασιλεύοντος ἕβδομον δ᾽ ᾿Εξεκίου τοῦ τῶν 

᾿ς Ἱεροσολυμιτῶν βασιλέως. καὶ τὴν ᾿Ισραηλιτῶν ἡγεμο- 

—. γίαν ἄρδην ἠφάνισε. καὶ πάντα τὸν λαὸν μετῴκισεν 

εἰς τὴν Μηδίαν καὶ Περσίδα" ἐν οἷς καὶ τὸν βασιλέα 

-— ἰφσήην ζῶντα ἔλαβε. (4219) καὶ μεταστήσας ἐκ ταύτης 

80 ἄλλ᾽ ἔϑνη ἀπὸ Χούϑου τόπου τινός (ἔστι γὰρ ἐν τῇ 
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Περσίδι ποταμὺς τοῦτ᾽ ἔχων τοὔνομα) κατῴκισεν εἰς τὴν 

Σαμάρειαν καὶ τὴν τῶν ᾿Ισραηλιτῶν χώραν. (280) μετῴ- 

κησαν οὖν at δέκα φυλαὶ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἐκ τῆς Tov- 
δαίας μετ᾽ ἐτῶν ἀριϑμὸν ἐνακοσίων τετταράκοντα ἕπτά, 

ἀφ᾽ οὗ χρόνου τὴν Αἴγυπτον ἐξελϑόντες αὐτῶν οἵ 

πρόγονοι τήνδε κατέσχον τὴν χώραν στρατηγοῦντος 
Ἰησοῦ [ἐτῶν ὀκτακοσίων): ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἀποστάντες ἀπὸ 

"Pofocuov τοῦ Ζαυίδου υἱωνοῦ τὴν βασιλείαν Ἵερο- 

βοάμῳ παρέδοσαν. ὥς μοι καὶ πρότερον δεδήλωται, 

ἔτη ἐστὶ διαχόσια τετταράκοντα, μῆνες ἑπτά, ἡμέραι 

ἕπτά. {2815 καὶ τέλος uiv τοὺς ᾿Ισραηλίτας τοιοῦτο 
κατέλαβε παραβάντας τοὺς νόμους καὶ παρακούσαντας 

τῶν προφητῶν, οἱ προύλεγον ταύτην αὐτοῖς τὴν συμ- 

φορὰν μὴ παυσαμένοις τῶν ἀσεβημάτων. 282» ἦρξε 

δ᾽ αὐτοῖς τῶν κακῶν ἡ στάσις ἣν ἐστασίασαν πρὸς 

ἹῬΡοβόαμον τὸν “ΖΙαυίδου υἱωνόν. ᾿Ἱεροβόαμον τὸν τού- 

του δοῦλον ἑαυτῶν ἀποδείξαντες βασιλέα. ὃς εἰς τὸ 

ϑεῖον ἐξαμαρτὼν ἐχϑρὺν αὐτοῖς τοῦτ᾽ ἐποίησε μιμησα- 

μένοις τὴν ἐκείνου παρανομίαν. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἧς ἦν ἄξιος δίκης. ταύτην ὑπέσχεν" 

(2835 ὁ δὲ τῶν ᾿“σσυρίων βασιλεὺς ἐπῆλϑε πολεμῶν 

τήν τε Συρίαν πᾶσαν καὶ Φοινίκην, τό τ᾽ ὄνομα τού- 

του τοῦ βασιλέως ἐν τοῖς Τυρίων ἀρχείοις ἀναγέγρα- 

πται ἐστράτευσε γὰρ ἐπὶ Τύρον βασιλεύοντος αὐτοῖς 

᾿Ἐλουλαίου. μαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ Μένανδρος ὃ τῶν 

χρονικῶν ποιησάμενος τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὰ τῶν Τυ- 

ρίων ἀρχεῖα μεταφράσας εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶτταν, 

ὃς οὕτως ἐδήλωσε. 4284» “χαὶ ᾿Ελουλαῖος. ϑεμένων 

αὐτῷ Πύας óvoue, ἐβασίλευσεν ἔτη τριάκοντα ξξ. ob- 

15 

τος ἀποστάντων Κιτταίων ἀναπλεύσας προσηγάγετο 30 
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αὐτοὺς πάλιν. ἐπὶ τούτου πέμψας ὃ τῶν ᾿“σσυρίων βα- 
σιλεὺς ἐπῆλϑε Φοινίκην πολεμῶν ἅπασαν. ὕστις σπεισά- 

μένος εἰρήνην μετὰ πάντων ἀνεχώρησεν ὀπίσω. (2855 

ἀπέστη τε Τυρίων Σιδὼν καὶ 4oxo καὶ ἡ πάλαι Τύρος 

δ καὶ πολλαὶ ἄλλαι πόλεις, αἱ τῷ τῶν ᾿᾿σσυρίων ἑαυτὰς 
βασιλεῖ παρέδοσαν. διὸ Τυρίων οὐχ ὑποταγέντων πά- 

λιν ὃ βασιλεὺς ἐπ᾽ αὐτοὺς ὑπέστρεψε, Φοινίκων cvu- 

πληρωσάντων αὐτῷ ναῦς ἑξήκοντα καὶ ἐπικώπους ὀκτα- 

χοσίους" (92865 αἷς ἐπιπλεύσαντες οἵ Τύριοι ναυσὶ 

τὸ δώδεκα, τῶν νεῶν τῶν ἀντιπάλων διασπαρεισῶν, λαμ- 

βάνουσιν αἰχμαλώτους ἄνδρας εἰς πεντακοσίους. ἐπ- 

ἑτάϑη δὴ πάντων ἐν Τύρῳ ἡ τιμὴ διὰ ταῦτα. (281) 

ἀναζεύξας δ᾽ Ó τῶν ᾿ἀσσυρίων βασιλεὺς κατέστησε φύ- 

λακας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ xcl τῶν ὑδραγωγείων, ot δια- 

τὸ κωλύσουσι Τυρίους ἀρύεσθαι" καὶ τοῦτο ἔτεσι πέντε 

γενόμενον ἐκαρτέρησαν πίνοντες ἐκ φρεάτων ὀρυχτῶν.᾽ 

καὶ τὰ μὲν ἐν τοῖς Τυρίων ἀρχείοις γεγραμμένα 

κατὰ Σαλμανασάρου τοῦ ᾿Δἀσσυρίων βασιλέως ταῦτ᾽ 

ἐστίν" (2885 οἱ δὲ μετοικισϑέντες εἰς τὴν Σαμάρειαν : 

30 Χουϑαῖοι (ταύτῃ γὰρ ἐχρῶντο μέχρι δεῦρο τῇ προσ- 

ηγορίᾳ διὰ τὸ ἐκ τῆς Χουϑᾶς καλουμένης χώρας μετ- 

αχϑῆναι. αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἐν τῇ Περσίδι, καὶ ποταμὸς 

τοῦτ᾽ ἔχων ὄνομα). ἕκαστοι κατ᾽ ἔϑνος ἴδιον ϑεὸν εἰς 

τὴν Σαμάρειαν κομίσαντες (πέντε δ᾽ ἧσαν). καὶ τού- 

βότους χαϑὼς ἦν πάτριον αὐτοῖς σεβόμενοι, παροξύνουσι 

τὸν μέγιστον ϑεὸν εἰς ὀργὴν καὶ χόλον. {2895 λοιμὸν 

γὰρ αὐτοῖς ἐνέσκηψεν, ὑφ᾽ οὗ φϑειρόμενοι καὶ μηδε- 

μίαν τῶν κακῶν ϑεραπείαν ἐπινοοῦντες, χρησμῷ ϑρη- 

σκχεύειν τὸν μέγιστον ϑεόν, ὡς τοῦτο σωτήριον αὐτοῖς 

80 ὄν, ἔμαϑον. πέμψαντες οὖν πρὺς τὸν ᾿“σσυρίων βασιλέα 

8 288 — 4 Reg. XVII 24. 
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πρέσβεις ἐδέοντο ἱερεῖς αὐτοῖς, ὧν ἔλαβεν αἰχμαλώτων 
τοὺς ᾿Ισραηλίτας πολεμήσας, ἀποστεῖλαι. {2905 πέμ- 

V«vrog δέ, τά τὲ νόμιμα καὶ τὴν περὶ τὸν ϑεὸν τοῦ- 

vOv ὁσίαν διδαχϑέντες ἐθοήσκευον αὐτὸν φιλοτίμως, 

καὶ τοῦ λοιμοῦ παραχρῆμ᾽ ἐπαύσαντο. χρώμενοί τε 

τοῖς αὐτοῖς ἔτι καὶ νῦν ἔϑεσι διατελοῦσιν οἵ κατὰ μὲν 

τὴν Ἑβραίων γλῶτταν Χουϑαῖοι κατὰ δὲ τὴν Ἑλλήνων 
Σαμαρεῖται. {291} οἱ πρὸς μεταβολήν. ὅταν μὲν εὖ 

πράττοντας βλέπωσι. τοὺς Ἰουδαίους συγγενεῖς ἀπο- 

καλοῦσιν ὡς ἐξ ᾿Ιωσήπου φύντες καὶ τὴν ἀρχὴν ἐκεῖθεν 

τῆς πρὸς αὐτοὺς ἔχοντες οἰχειότητος. ὅταν δὲ πταίον- 

τας ἴδωσιν. οὐδαμόϑεν αὐτοῖς προσήκειν λέγουσιν οὐδ᾽ 

εἶναι δίκαιον οὐδὲν αὐτοῖς εὐνοίας ἢ γένους. ἀλλὰ 
μετοίκους ἀλλοεϑνεῖς ἀποφαίνουσιν ἑαυτούς. περὶ uir 
οὖν τούτων ἕξομεν εὐχαιρότερον εἰπεῖν. 

5 

a 0 

15 



BIBAOZ AEKATH. 

Cl» Ἐξεκίου δὲ roD τῶν δύο φυλῶν βασιλέως τέ- 1 
ταρτον ἤδη καὶ δέκατον ἔτος τῆς ἡγεμονίας ἔχοντος ὃ 

τῶν ᾿“σσυρίων βασιλεύς, Σεναχήριβος ὄνομα, στρατεύει 

μετὰ πολλῆς παρασκευῆς ἐπ᾽ αὐτόν. κατὰ κράτος τε 

ὃ πάσας αἱρεῖ τὰς πόλεις τὰς τῆς Ἰούδα φυλῆς καὶ (τῆς) 

Βενιαμίτιδος. {325 μέλλοντος δ᾽ ἄγειν τὴν δύναμιν καὶ 

ἐφ᾽ Ἱεροσόλυμα. φϑάνει πρεσβευσάμενος πρὸς αὐτὸν 
x«i ὑπακούσεσϑαί τε καὶ φόρον ὃν ἂν τάξῃ τελέσειν 

ὑπισχνούμενος. Σεναχήριβος δὲ μαϑὼν τὰ παρὰ τῶν 

τὸ πρέσβεων ἔγνω μὴ πολεμεῖν. ἀλλὰ τὴν ἀξίωσιν προσ- 

— δέχεται. καὶ ἀργυρίου μὲν τάλαντα τριακόσια χρυσίου 
δὲ τριάκοντα λαβὼν φίλος ἀναχωρήσειν ὡμολόγει. πί- 

στεις δοὺς τοῖς πρεσβευταῖς ἐνόρκους. y μὴν ἀδικήσας 

μηδὲν αὐτὸν οὕτως ἀναστρέψειν. {8.5 ὃ δ᾽ ᾿Ἐξεκίας 

15 πεισϑεὶς καὶ κενώσας τοὺς ϑησαυροὺς πέμπει τὰ χρή- 

᾿ς ματα; νομίζων ἀπαλλαγήσεσϑαι τοῦ πολέμου καὶ τοῦ περὶ 

— τῆς βασιλείας ἀγῶνος. (45 ὁ δ᾽ ᾿Ασσύριος λαβὼν ταῦτα 

—. τῶν μὲν ὡμολογημένων οὐδὲν ἐφρόντισεν. ἀλλ᾽ αὐτὸς 
᾿ς μὲν ἐστράτευσεν ἐπ᾿ Αἰγυπτίους καὶ Αἰϑίοπας, τὸν δὲ 

30 στρατηγὸν Ῥαψάκην μετὰ πολλῆς ἰσχύος σὺν καὶ δυσὶν 

ἄλλοις τῶν ἐν τέλει κατέλιπε πορϑήσοντας τὰ ἹἹεροσό- 

; 
| 

λυμα. τούτων δὲ τὰ ὀνόματα Θαρατὰ καὶ ᾿ἀνάχαρις ἦν. 
(Ὁ) ὡς δ᾽ ἐλϑόντες πρὸ τῶν τειχῶν ἐστρατοπεδεύ- 5 

81 — 4 Reg. XVIIT 13. $4 — Ies. XXXVI 2. 



320 APXAIOAOTLIAX 

σαντο. πέμψαντες πρὸς τὸν Ἐζεκίαν ἠξίουν αὐτὸν ἐλ- 

ϑεῖν εἰς λόγους. ὃ δ᾽ αὐτὸς μὲν oz δειλίας οὐ πρόεισι, 
τρεῖς δὲ τοὺς ἀναγκαιοτάτους φίλους αὐτῷ ἐξέπεμψε, 

τὸν τῆς βασιλείας ἐπίτροπον ᾿Ελιάκιμον ὄνομα καὶ Σο- 

βναῖον καὶ ᾿Ιώαχον τὸν ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων. 6» οὗ- 
τοι μὲν οὖν προελθόντες ἄντικρυς τῶν ἡγεμόνων τῆς 

στρατιᾶς τῶν ᾿“σσυρίων ἔστησαν. ϑεασάμενος δ᾽ αὖ- 

τοὺς ὁ στρατηγὺς ῬῬαψάκης ἐκέλευσεν ἀπελϑόντας Ἔζε- 

xc λέγειν ὅτι βασιλεὺς μέγας Σεναχήριβος πυνϑάνεται 

αὐτοῦ τίνι ϑαρρῶν καὶ πεποιϑὼς φεύγει δεσπότην 

αὑτοῦ καὶ ἀκροάσασϑαι μὴ ϑέλει καὶ τὴν στρατιὰν οὐ 

δέχεται τῇ πόλει; ἢ διὰ τοὺς Αἰγυπτίους. τὴν ἑαυτοῦ 

στρατιὰν ἐλπίζων ὑπ᾽ ἐκείνων αὐτῶν καταγωνίσασϑαι; 

(i5 εἰ δὲ τοῦτο προσδοχᾷ, δηλοῦτ᾽ αὐτῷ ὅτι ἀνόητός 

ἔστι. καὶ ὅμοιος ἀνθρώπῳ ὃς καλάμῳ ἐπερειδόμενος 

τεϑλασμένῳ πρὸς τῷ καταπεσεῖν ἔτι χαὶ τὴν χεῖρα 

διαπαρεὶς ἤσϑετο τῆς βλάβης. εἰδέναι δ᾽ ὅτι καὶ βου- 

λήσει ϑεοῦ τὴν ἐπ’ αὐτὸν στρατείαν πεποίηται. ὃς 

αὐτῷ καταστρέψασϑαι καὶ τὴν τῶν ᾿Ισραηλιτῶν βασι- 

λείαν δέδωκεν, ἵνα τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοὺς ἀρ-" 

χομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ διαφϑείρῃ. {8.5 ταῦτα δὲ τὸν 

Ῥαψάκην ἑβραϊστὶ λέγοντα (τῆς γὰρ γλώττης εἶχεν ἐμ- 

πείρως) 0 ̓ Ελιάκιμος. φοβούμενος μὴ τὸ πλῆϑος ἐπακοῦ- 

σαν εἰς ταραχὴν ἐμπέσῃ, συριστὶ φράζειν ἠξίου. συνεὶς 

δ᾽ ὃ στρατηγὺς τὴν ὑπόνοιαν αὐτοῦ καὶ τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ 

δέος. μείζονι καὶ διατόρῳ τῇ φωνῇ χρώμενος ἀπεκρί- 

v«ro αὐτῷ ἑβραϊστὶ λέγειν. Ὅπως ἀκούσαντες τὰ τοῦ 
βασιλέως προστάγματα πάντες τὸ συμφέρον ἕλωνται, 

παραδόντες αὑτοὺς ἡμῖν. «9» δῆλον γὰρ ὡς τὸν λαὸν 

σι 

- [2 

ὑμεῖς τε καὶ ὃ βασιλεὺς ἐλπίσι παρακρουόμενοι ματαίαις 90 
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ἀντέχειν πείϑετε. εἰ δὲ ϑαρρεῖτε καὶ τὴν δύναμιν 
ἡμῶν ἀπώσεσϑαι νομίξετε, δισχιλίους ἐκ τῆς ἐμοὶ παρού- 

σὴς ἵππου ἕτοιμός εἰμι ὑμῖν παρέχειν, οἷς ἰσαρίϑμους 

ἐπιβάτας δόντες ἐμφανίσατε τὴν αὑτῶν δύναμιν. ἀλλ᾽ 

5 οὐχ ἂν oUg γε μὴ ἔχετε, τούτους δοίητε. {105 τί τοιγαροῦν 

βοαδύνετε παραδιδόναι σφᾶς αὐτοὺς τοῖς χρείττοσι καὶ 

ληψομένοις ὑμᾶς καὶ μὴ ϑέλοντας; καίτοι τὸ μὲν ἕχού- 
σιον τῆς παραδόσεως ἀσφαλὲς ὑμῖν, τὸ δ᾽ ἀκούσιον πολε- 

μουμένοις ἐπικίνδυνον καὶ συμφορῶν αἴτιον φανεῖται." 
(11) ταῦτ᾽ ἀκούσαντες ὅ τε δῆμος καὶ of πρέσβεις 

τοῦ στρατηγοῦ τῶν '4oGvoíov λέγοντος ἀπήγγειλαν 

"Efexíg. ὃ δὲ πρὸς ταῦτα τὴν βασιλικὴν ἀποδὺς ἐσθῆτα, 

ἀμφιασάμενος ὃὲ σάκκους καὶ σχῆμα ταπεινὸν ἀναλα- 
βών. τῷ πατρίῳ νόμῳ πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον τὸν ϑεὸν 

15 ἱκέτευε, καὶ βοηϑῆσαι τῷ μηδεμίαν ἄλλην ἐλπίδα ἔχοντι 

σωτηρίας ἠντιβόλει. {125 πέμψας δὲ καὶ τῶν φίλων 

τινὰς καὶ τῶν ἱερέων πρὸς ᾿Ησαΐαν τὸν προφήτην ἠξίου 

δεηϑῆναι τοῦ ϑεοῦ, καὶ ποιησάμενον ϑυσίας ὑπὲρ τῆς 

κοινῆς σωτηρίας παρακαλεῖν αὐτὸν νεμεσῆσαι μὲν ταῖς 
30 τῶν πολεμίων ἐλπίσιν. ἐλεῆσαι δὲ τὸν αὑτοῦ λαόν. 

(135 ὃ δὲ προφήτης ταῦτα ποιήσας. χρηματίσαντος 

αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ. παρεϑάρρυνεν αὐτόν vs τὸν βασιλέα 

καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν φίλους. προλέγων ἀμαχητὶ τοὺς 

πολεμίους ἡττηϑέντας ἀναχωρήσειν αἰσχρῶς καὶ οὐχὶ 

35 ueü" οἵου νῦν εἰσὶ ϑράσους" {145 τὸν γὰρ ϑεὸν προ- 

νοεῖν ὅπως διαφϑαρῶσι. χαὶ αὐτὸν δὲ τὸν βασιλέα 

τὸν τῶν 4oovoíov Σεναχήριβον διαμαρτόντα τῶν ἐπὶ 

τὴν “ἴγυπτον πραγμάτων καὶ ἐπανερχόμενον εἰς τὴν 

οἰχείαν ἀπολεῖσθαι σιδήρῳ προύλεγεν. 

$9 — 4 Reg. ΧΥ͂ΠΙ 58; les. XXXVIS. 5811 -- 4 Reg. 
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(155 ἔτυχε δ᾽ ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ γεγραφὼς 

τῷ Ἐζεκίᾳ ὃ ᾿Δσσύριος ἐπιστολάς, ἐν αἷς ἀνόητον μὲν 
αὐτὸν ἔλεγεν ὑπολαμβάνοντα τὴν ὑπ᾽ αὐτῷ διαφεύξε- 

σϑαι δουλείαν, ἔϑνη πολλὰ καὶ μεγάλα κεχειρωμένῳ., 

ἠπείλει δὲ πανωλεϑρία διαφϑερεῖν αὐτὸν παραλαβών, 

εἰ μὴ τὰς πύλας ἀνοίξας ἑκὼν αὐτοῦ δέξεται τὴν στρα- 

τιὰν εἰς Ἱεροσόλυμα. (10. ταῦτ᾽ ἀναγνοὺς καταφρονεῖ 

διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ πεποίϑησιν. τὰς δ᾽ ἐπιστολὰς 

πτύξας εἰς τὸν ναὺν ἔσω κατέϑετο. πάλιν δὲ τῷ ϑεῷ 

τὰς εὐχὰς αὐτοῦ ποιησαμένου περὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς 

ἁπάντων σωτηρίας. ᾿Ησαΐας ὃ προφήτης ἐπήκοον αὐτὸν 

ἔφασκε γεγονέναι. καὶ κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν μὴ 

πολιορχηϑήσεσθαι ὑπὸ τοῦ ᾿“σσυρίου. τῷ δὲ μέλλοντι 

πάντων ἀδεεῖς τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ γενομένους γεωργήσειν 

τε μετ᾽ εἰρήνης καὶ τῶν ἰδίων ἐπιμελήσεσθαι κτημά- 

τῶν οὐδὲν φοβουμένους. (1) ὀλίγου δὲ χρόνου διελ- 

ϑόντος καὶ ὃ τῶν ᾿ἡσσυρίων βασιλεύς, διαμαρτὼν τῆς 

ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἐπιβολῆς. ἄπρακτος ἀνεχώρησεν 

ἐπ’ οἴκου δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην. πολὺς αὐτῷ χρόνος 

διετρίβετο πρὸς τὴν τοῦ Πηλουσίου πολιορκίαν. καὶ 

τῶν χωμάτων ἤδη μετεώρων ὕντων. ἃ πρὸς τοῖς τεί- 

χεσιν ἤγειρε, καὶ ὅσον οὔπω μέλλοντος προσβαλεῖν αὐ- 

τοῖς. ἀκούει τὸν τῶν Αἰϑιόπων βασιλέα Θαρσίκην πολ- 

λὴν ἄγοντα δύναμιν ἐπὶ συμμαχίαν τοῖς Αἰγυπτίοις 

ἥχειν, διεγνωκότα ποιήσασθαι τὴν πορείαν διὰ τῆς 

ἐρήμου καὶ ἐξαίφνης εἰς τὴν τῶν ᾿Ασσυρίων ἐμβαλεῖν. 

{185 ταραχϑεὶς οὖν ὑπὸ τούτων ὁ βασιλεὺς Σεναχήρι- 

fos ἄπρακτος, ὡς ἔφην, ἀνεχώρησε, καταλιπὼν τὸ 11η- 

λούσιον. 

σι 

20 

περὶ τούτου τοῦ Σεναχηρίβου καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῇ 80 
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δευτέρᾳ τῶν ἱστοριῶν αὐτοῦ φησὶν ὡς οὗτος ὁ βασιλεὺς 
ἐπὶ τὸν τῶν Αἰγυπτίων βασιλέα, ἱερέα ὄντα τοῦ 'Hgat- 

στου. ἔλϑοι. πολιορκῶν δὲ τὸ Πηλούσιον ἔλυσε τὴν 

πολιορκίαν ἐξ αἰτίας τοιαύτης. ηὔξατο ὁ βασιλεὺς τῶν 

5 Αἰγυπτίων τῷ ϑεῷῶ. ᾧ γενόμενος ἐπήκοος ὃ ϑεὸς πλη- 

γὴν ἐνσκήπτει τῷ ΄ἄραβι {195 (πλανᾶται γὰρ κἀν τούτῳ 

Ἡρόδοτος. οὐκ ᾿“σσυρίων λέγων τὸν βασιλέα ἀλλ᾽ 

᾿Αράβων) μυῶν γὰρ πλῆϑός φησι μιᾷ νυκτὶ καὶ τὰ 
τόξα καὶ τὰ λοιπὰ ὅπλα διαφαγεῖν τῶν ᾿ἡσσυρίων. καὶ 

τὸ διὰ τοῦτο μὴ ἔχοντα τόξα τὸν βασιλέα τὴν στρατιὰν 

ἀπαγαγεῖν ἀπὸ τοῦ Πηλουσίου. «420» καὶ Ἡρόδοτος 

μὲν οὕτω μαρτυρεῖ ἱστορῶν" ἀλλὰ x«l Βηρωσσὺς ὃ τὰ 
Χαλδαϊκὰ συγγραψάμενος μνημονεύει τοῦ βασιλέως τοῦ 

Σεναχηρίβου, καὶ ὅτι τῶν ᾿“σσυρίων ἦρχε καὶ ὅτι πάσῃ 

15 ἐπεστρατεύσατο τῇ ᾿“σίᾳ καὶ τῇ Αἰγύπτῳ. 

(215 ὑπὸστρέψας δ᾽ ὁ Σεναχήριβος ἀπὸ τοῦ τῶν 5 

«Αἰγυπτίων πολέμου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. κατέλαβεν ἐκεῖ 
τὴν ὑπὸ τῷ στρατηγῷ Ῥαψάκῃ δύναμιν (διὰ λοιμοῦ 
κινδυνεύουσαν) τοῦ (γὰρ) ϑεοῦ λοιμικὴν ἐνσκήψαντος 

30 αὐτοῦ τῷ στρατῷ νόσον. κατὰ τὴν πρώτην τῆς πολιορ- 

/ κίας νύχτα διαφϑείρονται μυριάδες ὀκτωκαίδεκα καὶ 

πεντακισχίλιοι σὺν ἡγεμόσι καὶ ταξιάρχοις. 22» ὑπὸ 

; ταύτης δὲ τῆς συμφορᾶς εἰς φόβον καὶ δεινὴν ἀγω- 

νίαν καταστάς. καὶ δείσας περὶ τῷ στρατῷ παντί, φεύ- 

35 yeL μετὰ τῆς λοιπῆς δυνάμεως εἰς τὴν αὑτοῦ βασιλείαν 

εἰς τὴν Νίνου προσαγορευϑεῖσαν πόλιν). {35} καὶ 

διατρίψας ἐν αὐτῇ ὀλίγον χρόνον. δολοφονηϑεὶς ὑπὸ 

τῶν πρεσβυτέρων παίδων ᾿Αδραμελέχου καὶ Σαρασάρου 

τελευτᾷ τὸν βίον. καὶ ἀνετέϑη ἐν τῷ ἰδίῳ ναῷ ᾿“φράσκῃ 

80 λεγομένῳ. καὶ ot μὲν φυγαδευϑέντες ἐπὶ τῷ φόνῳ 

818cf.Herodt.11141. 821 --- 4 Reg. XIX 35; Ies. XXXVII 80. 
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τοῦ πατρὸς ὑπὸ τῶν πολιτῶν εἰς τὴν "Aousvíav ἀπῆ- 
ραν, διαδέχεται δὲ τὴν βασιλείαν τῶν μετ᾽ αὐτοὺς 

χαταφρονῶν τοῦ Σεναχηρίβου ᾿ἀσσαραχόδδας. 

καὶ τὸ μὲν τῆς ᾿Δσσυρίων στρατείας τῆς ἐπὶ τοὺς 
Ἱεροσολυμίτας τέλος τοιοῦτο συνέβη γενέσθαι" {245 

᾿Εζξεκίας δ᾽ ὃ βασιλεὺς παραδόξως ἀπαλλαγεὶς τῶν φό- 

pov χαριστηρίους σὺν παντὶ τῷ λαῷ ϑυσίας ἐπετέλεσε 

τῷ ϑεῶ. μηδεμιᾶς ἄλλης αἰτίας τῶν πολεμίων τοὺς 

μὲν διαφϑειράσης τοὺς δὲ φόβῳ τῆς ὁμοίας τελευτῆς 

ἀπαλλαξάσης ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων ἢ τῆς συμμαχίας 

τῆς ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ. 92D» πάσῃ δὲ χρησάμενος σπουδῇ 

καὶ φιλοτιμίᾳ περὶ τὸν ϑεόν. μετ᾽ οὐ πολὺ νόσῳ χα- 

λεπῇ περιπεσὼν ἀπέγνωστο μὲν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, χρη- 

στὸν δὲ περὶ αὐτοῦ οὐδὲν προσεδόκων οὐδ᾽ οἵ φίλοι. 

τῇ δὲ νόσῳ προσετίϑετο xci ἀϑυμία δεινὴ ὑπὸ τοῦ 

βασιλέως αὐτοῦ, τὴν ἀπαιδίαν Aoyifou£vov, καὶ ὅτι 

μέλλοι τελευτᾶν ἔρημον χαταλιπὼν τὸν οἶκον καὶ τὴν 

ἀρχὴν γνησίας διαδοχῆς. 20) κάμνων οὖν ὑπ᾽ αὐτῆς 
τῆς ἐννοίας μάλιστα καὶ ὀδυρόμενος. ἱκετεύει τὸν ϑεὸν 
αὐτῷ ζωῆς ὀλίγον χρόνον προσεπιδοῦναι μέχρι τέκνων 

γονῆς. χαὶ μὴ πρότερον ἢ πατὴρ γένηται τὴν ψυχὴν 

αὐτὸν ἐᾶσαι καταλιπεῖν. {21 ἐλεήσας δ᾽ αὐτὸν ὃ 

ϑεός. καὶ τῆς αἰτήσεως ἀποδεξάμενος ὅτι μὴ διὰ τὸ 

μέλλειν στέρεσϑαι τῶν ἐκ τῆς βασιλείας ἀγαϑῶν ὠδύ- 

gero τὴν ὑπονοηθϑεῖσαν τελευτὴν ἔτι τὲ χρόνον Bos 

αὑτῷ δεηϑείη παρασχεῖν, ἀλλὰ τοῦ παῖδας αὐτῷ γενέ- 

σϑαι τοὺς ὑποδεξομένους τὴν ἡγεμονίαν ἐκείνου, πέμ- 

ψας ᾿Ησαΐαν τὸν προφήτην ἐκέλευσε δηλοῦν αὐτῷ ὅτι 

χαὶ διαφεύξεται τὴν νόσον μετὰ τρίτην ἡμέραν καὶ 
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βιώσεται μετὰ ταύτην ἔτη πεντεκαίδεκα καὶ παῖδες αὐτῷ 

γενήσονται. (28) ταῦτα τοῦ προφήτου φήσαντος κατ᾽ 

ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ. διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς νόσου καὶ 

τὸ παράδοξον τῶν ἐπηγγελμένων ἀπιστῶν σημεῖόν τι 

καὶ τεράστιον ἠξίου ποιῆσαι τὸν ᾿Ησαΐαν. ἵν᾽ αὐτῷ 

πιστεύσῃ λέγοντι ταῦτα ἥκοντι παρὰ τοῦ ϑεοῦ" τὰ γὰρ 

παράλογα καὶ μείζω τῆς ἐλπίδος τοῖς ὁμοίοις πιστοῦται 

πράγμασιν. (295 ἐρωτήσαντος δ᾽ αὐτὸν εἰπεῖν τί βού- 

λεται σημεῖον γενέσϑαι. τὸν ἥλιον ἠξίωσεν. ἐπειδὴ σκιὰν 

10 ἐπὶ δέκα βαϑιμοὺς ἀποκλίνας ἤδη πεποίηκεν ἐν τῇ οἰκίᾳ, 

ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀναστρέψαι τόπον ποιήσας αὐτὴν πάλιν 
παρασχεῖν. τοῦ δὲ προφήτου τὸν ϑεὸν παρακαλέσαντος 

ὥστε τὸ σημεῖον τοῦτ᾽ ἐπιδεῖξαι τῷ βασιλεῖ, ἰδὼν ὅπερ 

ἤϑελεν. εὐθὺς λυϑείσης τῆς νόσου ἄνεισιν εἰς τὸ ἱερόν. 

καὶ τῷ ϑεῷ προσκυνήσας εὐχὰς ἐποιήσατο. 

(305 ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ συνέβη τὴν τῶν ᾿46- 

συρίων ἀρχὴν ὑπὸ Μήδων καταλυϑῆναι" δηλώσω δὲ 

m [77 

περὶ τούτων ἐν ἑτέροις. ὁ δὲ τῶν Βαβυλωνίων βασι- 

λεύς. Βαλάδας ὄνομα. πέμψας πρὸς τὸν ᾿Εξεκίαν πρέ- 

σβεις δῶρα κομίξοντας. σύμμαχόν τ᾽ αὐτὸν εἶναι παρ- 

εχάλει καὶ φίλον. 31» ὃ δὲ τοὺς πρεσβευτὰς ἡδέως 
ἀποδεξάμενος καὶ ἑστιασάμενος. καὶ τοὺς ϑησαυροὺς 

2 2 

ἐπιδείξας αὐτοῖς καὶ τὴν τῶν ὅπλων παρασκευὴν καὶ 

τὴν ἄλλην πολυτέλειαν ὅσην ἐν λίϑοις εἶχε καὶ χρυσῷ, 
3; δῶρά τὲ δοὺς κομίζειν τῷ Βαλάδᾳ, πρὸς αὐτὸν ἀπέλυ- 

σεν. (92) Ἠσαΐου δὲ τοῦ προφήτου πρὸς αὐτὸν ἀφι- 

χομένου καὶ πυνθανομένου πόϑεν εἶεν οὗ παρελθόντες. 

ἐκ Βαβυλῶνος ἔλεγε παρὰ τοῦ χυρίου αὐτῶν ἐλϑεῖν 

αὐτούς. ἐπιδεῖξαι δὲ πάντ᾽ αὐτοῖς. ὕπως ἰδόντες τὸν 

80 πλοῦτον x«l τὴν δύναμιν ἐκ τούτου στοχαζόμενοι ση- 

8 28 — 4 Reg. XX 8; Ies, XXXIX 22. 
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μαίνειν ἔχωσι τῷ βασιλεῖ. ὃ δὲ προφήτης ὑποτυχών 

(99) ᾿ἴσϑι᾽ φησίν "ὡς μετ᾽ ὀλίγον χρόνον εἰς Βαβυλῶνά 

Gov τοῦτον μετατεϑησόμενον τὸν πλοῦτον, καὶ τοὺς 

ἐκγόνους εὐνουχισϑησομένους καὶ ἀπολέσοντας τὸ ἄν- 
δρας εἶναι τῷ Βαβυλωνίῳ δουλεύοντας βασιλεῖ" ταῦτα 

γὰρ προλέγειν τὸν ϑεόν" (345 ὃ δ᾽ ᾿Εξεκίας λυπηϑεὶς 

ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἔφη μὲν οὐκ ἂν βούλεσϑαι τοιαύ- 

ταις συμφοραῖς τὸ ἔϑνος αὐτοῦ περιπεσεῖν. ἐπεὶ δ᾽ 

οὐκ εἶναι δυνατὸν τὰ τῷ ϑεῷ δεδογμένα μεταβαλεῖν, 

ηὔχετο μέχρι τῆς ἑαυτοῦ foie εἰρήνην ὑπάρξαι. μνη- 

μονεύει δὲ τοῦ τῶν Βαβυλωνίων βασιλέως Βαλάδα 
Βηρωσσός. 430» ὧν δ᾽ οὗτος ὃ προφήτης ὁμολογου- 

μένως ϑεῖος καὶ ϑαυμάσιος τὴν ἀλήϑειαν, πεποιϑὼς 

τῷ μηδὲν ὅλως ψευδὲς εἰπεῖν, ὥπανϑ᾽ ὅσα προυφήτευ- 

σεν ἐγγράψας βίβλοις κατέλιπεν, ἐκ τοῦ τέλους γνωρι- 

σθησόμενα τοῖς αὖϑις ἀνθρώποις. καὶ οὐχ οὗτος μό- 
νος ὃ προφήτης. ἀλλὰ καὶ ἄλλοι δώδεκα τὸν ἀριϑμὸν 

ταὐτὸ ἐποίησαν" καὶ πᾶν. εἶτ᾽ ἀγαϑὸν εἴτε φαῦλον γίνε- 

ται παρ᾽ ἡμῖν, κατὰ τὴν ἐκείνων ἀποβαίνει προφητείαν. 

ἀλλὰ τούτων μὲν αὖϑις ἐξαγγελοῦμεν ἕκαστον" 480) 

ἐπιβιοὺς δ᾽ ὃν προειρήκαμεν χρόνον ὃ βασιλεὺς Ἐξε- 

κίας. καὶ πάντα τοῦτον ἐν εἰρήνῃ διαγαγών, τελευτᾷ 

πεντηκοστὸν μὲν x«l τέταρτον ἔτος τῆς ζωῆς διανύσας, 

εἴχοσι δὲ βασιλεύσας καὶ ἐννέα. (975 διαδεξάμενος 

0i τὴν βασιλείαν ὃ παῖς αὐτοῦ Μανασσῆς, ἐκ μητρὸς 

᾿ἀχιβᾶς τοὔνομα πολίτιδος γεγονώς, ἀπέρρηξε μὲν αὗ- 

τὸν τῶν τοῦ πατρὺς ἐπιτηδευμάτων καὶ τὴν ἐναντίαν 

ἐτράπετο, πᾶν εἶδος πονηρίας ἐπιδειξάμενος ἐν τῷ 

τρόπῳ καὶ μηδὲν ἀσεβὲς παραλιπών, ἀλλὰ μιμούμενος 

τὰς τῶν ᾿Ισραηλιτῶν παρανομίας. αἷς εἰς τὸν ϑεὸν 
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ἐξαμαρτάνοντες ἀπώλοντο. μιᾶναι δὲ καὶ τὸν ναὺν ἐτόλ- 

uos τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἅπασαν. 

(385 ἀπὸ γὰρ τῆς εἰς τὸν ϑεὸν καταφρονήσεως δρμώ- 

μένος πάντας ὠμῶς τοὺς δικαίους τοὺς ἐν τοῖς Ἑβραίοις 

5 ἀπέκτεινεν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν προφητῶν ἔσχε φειδώ. καὶ 

τούτων δὲ τινας xc9' ἡμέραν ἀπέσφαξεν, ὥστε αἵματι 

ῥεῖσϑαι τὰ Ἱεροσόλυμα. (395 λαβὼν οὖν ὀργὴν ἐπὶ 
τούτοις ὁ ϑεὺς πέμπει προφήτας πρὺς τὸν βασιλέα καὶ 

πρὺς τὸ πλῆϑος. δι᾿ ὧν αὐτοῖς ἠπείλησε τὰς αὐτὰς 

10 συμφορὰς αἷς συνέβη περιπεσεῖν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν 

ἸΙσραηλίτας εἰς αὐτὸν ἐξυβρίσαντας. οἱ δὲ τοῖς μὲν 

λόγοις οὐχ ἐπίστευον. παρ᾽ ὧν ἠδύναντο κερδῆσαι τὸ 

μηδενὺς πειραϑῆναι κακοῦ, τοῖς δ᾽ ἔργοις ἔμαϑον ἀληϑῆ 
τὰ παρὰ τῶν προφητῶν. 

15 (405 ὡς γὰρ τοῖς αὐτοῖς ἐπέμενον, πόλεμον ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ἐκίνει παρά τε τοῦ τῶν Βαβυλωνίων καὶ Χαλ- 

δαίων βασιλέως, ὃς στρατιὰν πέμψας εἰς τὴν Ἰουδαίαν 

τήν τὲ χώραν ἐλεηλάτησε. καὶ τὸν βασιλέα Μανασσῆν 
δόλῳ ληφϑέντα καὶ πρὸς αὐτὸν ἀχϑέντα, πρὸς ἣν ἐβού- 

30 λέτο τιμωρίαν εἶχεν ὑποχείριον. «410 ὁ δὲ Μανασσῆς 

τότε συνεὶς ἐν οἵοις κακοῖς ἐστί. καὶ πάντων αἴτιον 

ἑαυτὸν νομίζων. ἐδεῖτο τοῦ ϑεοῦ παρασχεῖν αὐτῷ φι- 

λάνϑρωπον καὶ ἐλεήμονα τὸν πολέμιον. χαρίζεται δὲ 

τοῦτο τῆς ἱκεσίας ἐπακούσας ὃ ϑεὺς αὐτῷ, καὶ πάλιν 

5 εἰς τὴν οἰκείαν ὃ Μανασσῆς ἀπολυϑεὶς ὑπὸ τοῦ τῶν 

Βαβυλωνίων βασιλέως ἀνασώξεται. {435 γενόμενος δ᾽ 

εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα τῶν μὲν πρότερων ἁμαρτημάτων 

περὶ τὸν ϑεὸν καὶ τὴν μνήμην ἐσπούδαξεν. εἰ δυνατὸν 

αὐτῷ γένοιτο. τῆς ψυχῆς ἐκβαλεῖν, ὧν ἐπιβουλεύειν 
80 ὥρμησε καὶ πάσῃ χρῆσϑαι περὶ αὐτὸν δεισιδαιμονίᾳ. 

8 38 — 4 Reg. XXI 16. 8 40 — 2 Paral. XXXIII 11. 
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x«l τὸν ναὸν ἥγνισε καὶ τὴν πόλιν ἐκάϑηρε, καὶ πρὸς 

μόνῳ τὸ λοιπὸν ἣν τῷ χάριν τε τῆς σωτηρίας ἐκτίνειν 

τῷ ϑεῷ καὶ διατηρεῖν αὐτὸν εὐμενῆ παρ᾽ ὅλον τὸν 
βίον. {485 τὰ δ᾽ αὐτὰ πράττειν καὶ τὸ πλῆϑος ἐδί- 

δασκε, μεμαϑηκὼς ole παρὰ μικρὸν ἐχρήσατο συμφορᾷ 

διὰ τὴν ἐναντίαν πολιτείαν. ἐπισκευάσας δὲ καὶ τὸν 

βωμὸν τὰς νομίμους ϑυσίας ἐπετέλει καϑὼς διξταξε 

“Μωυσῆς. {44) διοικησάμενος δὲ τὰ περὶ τὴν ϑρησκείαν 

ὃν δεῖ τρόπον. καὶ τῆς τῶν Ἱεροσολύμων ἀσφαλείας 

προυνόησεν, ὥστε τὰ παλαιὰ τείχη μετὰ πολλῆς ἐπι- 

σκευάσαι σπουδῆς καὶ ἕτερον αὐτοῖς ἐπιβαλεῖν, ἀναστῆ- 

σαι δὲ καὶ πύργους ὑψηλοτάτους. τά τε πρὸ τῆς πό- 

λεως φρούρια τοῖς τ᾽ ἄλλοις καὶ δὴ καὶ σιτίων πάντων 

τῶν εἰς αὐτὰ χρησίμων (εἰσκομιδῇ» ὀχυρώτερα ποιῆσαι. 

«405 ἀμέλει δὲ τῇ πρὸς ταῦτα μεταβολῇ χρησάμενος, 

οὕτω τὸν μεταξὺ διῆγε βίον ὡς μακαριστὸς εἶναι καὶ 

ξηλωτὸς ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου λογιζόμενος, ἀφ᾽ οὗ 

τὸν ϑεὸν εὐσεβεῖν ἤρξατο. «40» ξήσας οὖν ἔτη ἕξή- 

οι 

κοντὰ καὶ ἑπτὰ κατέστρεψε τὸν βίον. βασιλεύσας ἔτη 

πέντε καὶ πεντήκοντα. καὶ ϑάπτεται μὲν αὐτὸς ἐν : 

τοῖς αὐτοῦ παραδείσοις. ἡ βασιλεία δ᾽ εἰς τὸν υἱὸν αὐ- 

τοῦ περιγίνεται "άμωσον, μητρὸς ᾿Εμαλσέμης μὲν ὄνομα 
τετυχηκότα, ἐκ δὲ πόλεως ᾿Ιαβάτης ὑπαρχούσης. 

(41) οὗτος μιμησάμενος τὰ τοῦ πατρὸς ἔργα ἃ νέος 

ὧν ἐκχεῖνος ἐτόλμησεν, ἐπιβουλευϑεὶς ὑπὸ τῶν ἰδίων 

οἰκετῶν ἀπέϑανεν ἐπὶ τῆς οἰκίας τῆς αὐτοῦ. βιώσας 

ἔτη τέτταρα καὶ εἴκοσι. βασιλεύσας δ᾽ ἐξ αὐτῶν δύο. 

{485 μετῆλϑε δ᾽ αὐτοῦ τὸ πλῆϑος τοὺς φονεῖς, x«l τῷ 

πατρὶ συνθάπτουσι τὸν "Aucocov, τὴν δὲ βασιλείαν τῷ 

παιδὶ αὐτοῦ Ἰωσίᾳ παραδιδόασι. ὀχτέτει τὴν ἡλικίαν 

8 48 — 2 Paral. XXXIII 16. 
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ὄντι, Ó μήτηρ ἐκ πόλεως μὲν ἦν Βοσκεϑί, Ἰεδὶς δὲ 
τοὔνομα. {405 τὴν δὲ φύσιν οὗτος ἄριστος ὑπῆρχε 

καὶ πρὸς ἀρετὴν εὖ γεγονώς, τῶν “Ιαυίδου τοῦ βασι- 

λέως ξηλωτὴς ἐπιτηδευμάτων. καὶ σκοπῷ καὶ κανόνι 

δ τῆς ὅλης περὶ τὸν βίον ἐπιτηδεύσεως ἐκείνῳ κεχρη- 

μένος. (D0» γενόμενος δ᾽ ἐτῶν δώδεκα τὴν εὐσέβειαν 

χαὶ τὴν δικαιοσύνην ἐπεδείξατο τὸν γὰρ λαὸν ἐσω- 

qoóvi£e, καὶ παρήνει τῆς περὶ τῶν εἰδώλων δόξης ὡς 

οὐχὶ ϑεῶν ὄντων ἀποστάντας σέβειν τὸν πάτριον ϑεόν. 
10 τά τε τῶν προγόνων ἐπισχοπῶν ἔργα τὰ μὲν ἁμαρτη- 

ϑέντα διώρϑου συνετῶς ὡς ἂν πρεσβύτατος καὶ νοῆσαι 

τὸ δέον ἱχανώτατος, ὅσα δ᾽ ηὕρισκεν εὖ γεγονότα καὶ 

χατὰ χώραν. ἐφύλαττέ τε καὶ ἐμιμεῖτο. Dl» ταῦτα δ᾽ 

ἔπραττε σοφίᾳ καὶ ἐπινοίᾳ τῆς φύσεως χρώμενος. καὶ 

ιὸ τῇ τῶν πρεσβυτέρων πειϑόμενος συμβουλίᾳ καὶ παρα- 

δόσει. τοῖς γὰρ νόμοις κατακολουϑῶν, οὕτω περὶ τὴν 

τάξιν τῆς πολιτείας καὶ τῆς περὶ τὸ ϑεῖον εὐσεβείας 

εὐοδεῖν τὲ συνέβαινε. διὰ τὸ τὴν τούτων παρανομίαν 

μὴ τυγχάνειν ἀλλ᾽ ἐξηφανίσϑαι. (025 περιιὼν γὰρ ὃ 

βασιλεὺς καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἅπασαν. τά v 

ἄλση τὰ τοῖς ξενικοῖς ἀνειμένα ϑεοῖς ἐξέκοψε καὶ τοὺς 

2 e 

βωμοὺς αὐτῶν κατέσκαψεν. εἴ τι δ᾽ ἀνάϑημα τούτοις 

ὑπὸ τῶν προγόνων ἀνέχειτο. περιυβρίζων κατέσπα. 

(535 καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τὸν λαὸν ἀπὸ τῆς περὶ αὐ- 

0 τοὺς δόξης εἰς τὴν τοῦ ϑεοῦ ϑρησκείαν ἐπέστρεψε. καὶ 

τὰς συνήϑεις ἐπέφερον ϑυσίας καὶ τὰς ὁλοκαυτώσεις 

αὐτοῦ τῷ βωμῷ. ἀπέδειξε δέ τινας κριτὰς καὶ ἐπισκό- 

πους. ὡς ἂν διοικοῖεν τὰ παρ᾽ ἑκάστοις πράγματα, περὶ 

παντὸς τὸ δίκαιον ποιούμενοι χαὶ τῆς ψυχῆς οὐκ ἔλατ- 

80 τὸν αὐτὸ περιέποντες. D4» διαπεμψάμενος δὲ κατὰ 
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πᾶσαν τὴν χώραν, χρυσὸν xci ἄργυρον τοὺς βουλομέ- 

νους ἐκέλευσε κομίζειν εἰς ἐπισκευὴν τοῦ ναοῦ. ὅσον 

τις ἢ προαιρέσεως ἢ δυνάμεως ἔχοι. (DD) κομισϑέντων 

ὃὲ τῶν χρημάτων, τῆς ἐπιμελείας τοῦ ναοῦ καὶ τῆς εἰς 

τοῦτο δαπάνης προύστησε τόν v ἐπὶ τῆς πόλεως Aua- 

σίαν καὶ τὸν γραμματέα Σαφὰν καὶ τὸν γραφέα τῶν 

ὑπομνημάτων ᾿Ιωάτην καὶ τὸν ἀρχιερέα ᾿Ελιακίαν" (56) 
o? μηδὲν ὑπερϑέσει μηδ᾽ ἀναβολῇ δόντες, ἀρχιτέκτονας 

καὶ πάνϑ᾽ ὅσα πρὺς τὴν ἐπισκευὴν χρήσιμα παρασκευ- 

σαντες. εἴχοντο τῶν ἔργων. καὶ ὃ uiv ναὺς οὕτως 

ἐπισχευασϑεὶς τὴν τοῦ βασιλέως εὐσέβειαν φανερὰν 

ἐποίησεν" (01) ὄγδοον δ᾽ ἤδη καὶ δέκατον τῆς βασι- 

λείας ἔτος ἔχων πέμπει πρὸς ᾿Ελιακίαν τὸν ἀρχιερέα, 

χελεύων τὸ περιττὸν τῶν χρημάτων χωνεύσαντα ποιῆσαι 

χρατῆρας καὶ σπονδεῖα καὶ φιάλας εἰς τὴν διακονίαν, 

ἔτι δὲ καὶ ὅσος Qv ἢ χρυσὺς ἐν τοῖς ϑησαυροῖς ἢ ἄρ- 
yvgog, καὶ τοῦτον προκομίσαντα εἰς τοὺς χρατῆρας 

ὁμοίως καὶ τὰ τοιαῦτα σκεύη δαπανῆσαι. (08) προ- 

κομίζων δὲ τὸν χρυσὸν ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ελιακίας ἐντυγχάνει 

ταῖς ἱεραῖς βίβλοις ταῖς Μωυσέος ἐν τῷ ναῷ κειμέναις, 

καὶ προκομίσας δίδωσι τῷ γραμματεῖ Σαφάν. ὃ δ᾽ 

ἀναγνοὺς παραγίνεται πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ πάνϑ'᾽ ὅσα 
χελεύσειε γενέσϑαι τέλος ἔχοντα ἐδήλου, παρανέγνω δ᾽ 

αὐτῷ καὶ τὰς βίβλους. (D9» ἀκούσας δὲ καὶ περιρρηξά- 

μένος τὴν ἐσθῆτα, τὸν ἀρχιερέα καλέσας ᾿Ελιακίαν καὶ 

αὐτὸν τὸν γραμματέα καὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων φίλων 
τινὰς ἔπεμψε πρὸς τὴν προφῆτιν Ὀλδάν, γυναῖκα δὲ 

Σαλλούμου, τῶν ἐν δόξῃ τινὸς καὶ δι᾿ εὐγένειαν ἐπι- 

φανοῦς, καὶ προσελϑόντας ἐχέλευε [λέγειν] ἱλάσκεσϑαι 

τὸν ϑεὸν καὶ πειρᾶσϑαι ποιεῖν εὐμενῆ" δέος γὰρ εἶναι 

8 55 — 4 Reg. XXII 3; 2 Paral. XXXIV 8. 
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μὴ παραβάντων τοὺς Μωυσέος νόμους τῶν προγόνων 

αὐτοὶ κινδυνεύσωσιν ἀνάστατοι γενέσθαι. καὶ τῆς οἰκείας 

ἐχπεσόντες ἐπ᾿ ἀλλοτρίας ἔρημοι πάντων καταστρέψω- 

σιν οἰχτρῶς τὸν βίον. «60» ἀκούσασα δ᾽ ἡ προφῆτις 

δ παρὰ τῶν πεμφϑέντων ταῦτα δι᾽ αὐτῶν ὧν ἀπέστειλεν 
ὃ βασιλεύς, ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀπελθόντας πρὸς τὸν 
βασιλέα λέγειν ὅτι τὸ μὲν ϑεῖον ἤδη κατ᾽ αὐτῶν ψῆ- 

φον ἤνεγκεν. ἣν οὐχ ἱκεσίαις ἄν τις ἄκυρον ποιήσειεν, 

ἀπολέσαι τὸν λαὸν καὶ τῆς χώρας ἐκβαλεῖν καὶ πάντων 
ο ἀφελέσϑαι τῶν νῦν παρόντων ἀγαϑῶν. παραβάντας 
τοὺς νόμους καὶ τοσούτῳ μεταξὺ yoóvo μὴ μετανο- 

ἠσαντας. τῶν γε προφητῶν τοῦτο παραινούντων σω- 

φρονεῖν χαὶ τὴν ἐπὶ τοῖς ἀσεβήμασι τιμωρίαν προ- 

λεγόντων. 01) ἥν. ἵνα πεισϑῶσιν ὅτι 9:09 ἔστι καὶ 

15 οὐδὲν ἐψεύδετο τούτων ὧν αὐτοῖς διὰ τῶν προφητῶν 

κατήγγειλε, πάντως αὐτοῖς ἐποίσειν" δι᾽ αὐτὸν μέντοι 

δίκαιον γενόμενον ἐφέξειν ἔτι τὰς συμφοράς. μετὰ δὲ 

τὴν ἐκείνου τελευτὴν τὰ κατεψηφισμένα παϑήματα τοῖς 

ὄχλοις ἐπιπέμψειν. 

s) 02) οἱ μὲν οὖν τῆς γυναικὸς προφητευσάσης ἐλ- 3 
ϑόντες ἀπήγγειλαν τῷ βασιλεῖ" ὃ δὲ περιπέμψας παν- 

ταχοῦ τὸν λαὺν ἐκέλευσε συνελϑεῖν εἰς τὰ Ιεροσόλυμα 

τούς 9" ἱερεῖς καὶ τοὺς “ευίτας, πᾶσαν ἡλικίαν προσ- 

τάξας παρεῖναι. {055 ἀϑροισϑέντων δ᾽ αὐτῶν πρῶτον 

35 μὲν αὐτοῖς ἀνέγνω τὰς ἱερὰς βίβλους, ἔπειτα στὰς ἐπὶ 

τοῦ βήματος ἐν μέσῳ τῷ πλήϑει ὅρκους ποιήσασϑαι 

x«i πίστεις ἠνάγκασεν. ἢ μὴν ϑρησκεύσειν τὸν ϑεὸν 

x«l φυλάξειν τοὺς Μωυσέος νόμους. {04) οἱ δὲ προ- 

ϑύμως τ᾽ ἐπήνεσαν καὶ τὰ παραινεϑέντα ὑπὸ τοῦ βα- 

80 σιλέως ποιήσειν ὑπέστησαν, ϑύοντές τε παραχρῆμα καὶ 

8 60 — 4 Reg. XXII 15; 2 Paral. XXXIV 23. 
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χαλλιεροῦντες ἤδη τὸν ϑεὸν ἱχέτευον εὐμενῆ καὶ ἵλεων 

αὐτοῖς ὑπάρχειν. «6D» τὸν δ᾽ ἀρχιερέα προσέταξεν. 

εἴ τι περιττὸν ὑπὸ τῶν προγόνων σκεῦος τοῖς εἰδώλοις 

x«l ξενικοῖς ϑεοῖς κατασταϑὲν ἦν ἐν τῷ ναῷ. τοῦτο 

ἐχβαλεῖν. συναϑροισϑέντων δὲ πολλῶν. καταπρήσας αὐτὰ σι 

τὴν σποδὸν αὐτῶν διέσπειρε. καὶ τοὺς ἱερεῖς τῶν εἰ- 

δώλων, οὐκ ὄντας ἐκ τοῦ ᾿“αρῶνος γένους, ἀπέχτεινε. 
(665 ταῦτα δ᾽ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις διαπραξάμενος 

ἧκεν εἰς τὴν χώραν. καὶ τὰ κατασκευασϑέντα ἐν αὐτῇ 
e ΝΥ e , - , » St M ES 

ὑπὸ Ἱεροβοάμου τοῦ βασιλέως εἰς τιμὴν τῶν ξενικῶν | 
M , , M ' 2 -€- E M 277A ϑεῶν ἠφάνισε, καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν ψευδοπροφητῶν ἐπὶ 

τοῦ βωμοῦ. ὃν κατεσκεύασε πρῶτος Ἱεροβόαμος., κατ- 

ἕκαυσε. 401) ταῦτα δὲ προφήτην κατελθόντα πρὸς 
Ἱεροβόαμον., ϑυσιάξζοντος αὐτοῦ x«l παντὸς ἀκούοντο 5 μ' , 5 2 S g 

τοῦ λαοῦ. προχαταγγεῖλαι γενησόμενα. ὅτι τις ἐκ τοῦ 
LAN , 2 ,^ EA / ' “Ιαυίδου γένους Ἰωσίας τοὔνομα ποιήσει τὰ προειρη- 

, , ΑΝ - P9 ἣν, ? 

μένα... συνέβη δὲ ταῦτα λαβεῖν τέλος μετ᾽ ἔτη τρια- 

χόσια καὶ ἕξηκονταέν. 

(08) μετὰ δὲ ταῦτα ὁ βασιλεὺς Tocí«e πορευϑεὶς, 

καὶ πρὺς τοὺς ἄλλους τῶν ᾿ἸΙσραηλιτῶν,. ὅσοι τὴν αἰχμα- 

λωσίαν καὶ τὴν δουλείαν τὴν ὑπὸ τῶν ᾿ἀσσυρίων διέφυ- 

yov, ἀφεῖναι μὲν τὰς ἀσεβεῖς πράξεις καὶ τὰς τιμὰς 
^ ' ' » ^ iJ 2 ^ LJ 

τὰς πρὺς τοὺς ἀλλοτρίους ϑεοὺς ἐγκαταλιπεῖν ἔπεισε, 

τὸν δὲ πάτριον καὶ μέγιστον ϑεὸν εὐσεβεῖν καὶ τούτῳ 

προσανέχειν" {095 τὰς οἰκίας τε καὶ τὰς κώμας ἠρεύ- 

vq«6s xci τὰς πόλεις. μή τις ἔνδον ἔχοι τι τῶν εἰδώλων 
e E , ^N 9 ^ ^N ^ - , 

ὑπονοῶν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ τοῖς βασιλευομένοις 

τῷ [2 

ἐφεστῶτα ἄρματα, ἃ κατεσκεύασαν οἱ πρόγονοι. καὶ εἴ 

τι ἄλλο τοιοῦτον ἦν Q προσεκύνουν ὡς ϑεῷ, ἐβάστασε. 
4 

τῷ o 

5 

τὸ)» καὶ χαϑαρίσας οὕτω τὴν χώραν ἅπασαν. εἰς 30 

866 — 4 Reg. XXIII 15. 8$ 70 — 2 Paral. XXXY 1. 
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Ἱεροσόλυμα τὸν λαὺν συνεκάλεσε, κἀκεῖ τὴν ἀξύμων 

ἑορτὴν τὴν καὶ πάσχα λεγομένην ἤγαγεν, ἐδωρήσατό 

τὲ τῷ λαῷ [τὸ πάσχα] νεογνοὺς ἐρίφους καὶ ἄρνας 

τρισμυρίους, βοῦς δ᾽ εἰς ὁλοκαύτωσιν τρισχιλίους. {11} 

5 παρεῖχον δὲ καὶ τῶν Ἑβραίων οἱ πρῶτοι διὰ τὸ πάσχα 

τοῖς ἱερεῦσιν ἄρνας δισχιλίους ἑξακοσίους. καὶ τοῖς 

“ευίταις πεντακισχιλίους ἄρνας ἔδοσαν οἵ προεστῶτες 

αὐτῶν, βοῦς δὲ πεντακοσίους. (132) καὶ γενομένης oU- 

τῶς ἀφϑόνου τῆς τῶν ἱερείων εὐπορίας. τὰς ϑυσίας 

0 ἐπετέλουν τοῖς Μωυσέος νόμοις. ἑκάστῳ τῶν ἱερέων 

ἐξηγρυμένων καὶ διακονουμένων τοῖς ὄχλοις. καὶ τοῦ 

μηδεμίαν ἄλλην οὕτως ἀχϑῆναι τοῖς Ἑβραίοις ἑορτὴν 

ἀπὸ τῶν Σαμουήλου τοῦ προφήτου χρόνων αἴτιον ἦν 

τὸ πάντα κατὰ νόμους καὶ κατὰ τὴν ἀρχαίαν παρατήρη- 

15 σιν τῆς πατρίου συνηϑείας ἐπιτελεσϑῆναι. (18) ζήσας δ᾽ 

ἐν εἰρήνῃ μετὰ ταῦτα ᾿Ιωσίας, ἔτι δὲ καὶ πλούτῳ καὶ τῇ 
παρὰ πᾶσιν εὐδοξία. κατέστρεψε τούτῳ τῷ τρόπῳ rov βίον. 

(145 Νεχαὼ ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεὺς ἀγείρας 

στρατιὰν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ἤλασε ποταμόν, Μήδους 

30 πολεμήσων καὶ τοὺς Βαβυλωνίους. o? τὴν ᾿“σσυρίων 

χατέλυσαν ἀρχήν" τῆς γὰρ ᾿4σίας βασιλεῦσαι πόϑον 

εἶχεν. «ΤΌ. γενομένου δ᾽ αὐτοῦ κατὰ Μένδην πόλιν 

(ἦν δ᾽ αὕτη τῆς Ἰωσίου βασιλείας) μετὰ δυνάμεως εἶρ- 
γεν αὐτὸν διὰ τῆς ἰδίας ποιεῖσϑαι χώρας τὴν ἐπὶ τοὺς 

Ξῦ Μήδους ἔλασιν. πέμψας δὲ κήρυκα πρὸς αὐτὸν ὃ Νε- 

χαὼ οὐκ ἐπ’ αὐτὸν στρατεύειν ἔλεγεν. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν 

Εὐφράτην ὡρμηκέναι" μὴ παροξύνειν δ᾽ αὐτὸν ἐκέλευ- 

σεν, ὥστε πολεμεῖν αὐτῷ κωλύοντι βαδίζειν ἐφ᾽ oUg 

διεγνώκειν. 6» Ἰωσίας δ᾽ οὐ προσίετο τὰ παρὰ τοῦ 

30 NeycQvos, ἀλλ᾽ οὕτως εἶχεν ὡς μὴ συγχωρεῖν αὐτῷ 

$71 — 2 Paral. XXXV 8. 

σι 



r2 

9334 ἈΡΧΑΙΟΛΟΓῚΑΣ 

τὴν οἰκείαν διέρχεσϑαι, τῆς πεπρωμένης. οἶμαι, εἰς 

τοῦτ᾽ αὐτὸν παρορμησάσης. ἵνα λάβῃ πρόφασιν κατ᾽ 

αὐτοῦ. (11) διατάττοντος γὰρ αὐτοῦ τὴν δύναμιν καὶ 

ἐφ᾽ ἄρματος ἀπὸ κέρως ἐπὶ κέρας ὀχουμένου, τοξεύσας 
τις αὐτὸν τῶν Αἰγυπτίων ἔπαυσε τῆς πρὸς τὴν μάχην 

σπουδῆς" τῷ τραύματι γὰρ περιαλγὴς ὧν ἐκέλευσεν 

ἀνακληϑῆναι τὸ στράτευμα. καὶ ὑπέστρεψεν εἰς ἽἽερο- 

σόλυμα. τελευτᾷ δ᾽ ἐκ τῆς πληγῆς ἐκείνης τὸν βίον. 

καὶ χηδεύεται ἐν ταῖς πατρῴαις ϑήκαις μεγαλοπρεπῶς. 

βιώσας μὲν ἔτη τριάκοντα ἐννέα, βασιλεύσας δὲ τούτων 

ἕν καὶ τριάκοντα. (185) πένϑος δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ μέγα τοῦ 

λαοῦ παντὸς ἤχϑη. πολλαῖς ἡμέραις ὀδυρομένου καὶ 

χατηφοῦντος. ἹἹερεμίας δ᾽ ὁ προφήτης ἐπικήδειον αὐ- 

τοῦ συνέταξε μέλος [ϑρηνητικόν], ὃ καὶ μέχρι νῦν δια- 

μένει. (95 οὗτος ὁ προφήτης καὶ τὰ μέλλοντα τῇ 

πόλει δεινὰ προυχήρυξεν. ἐν γράμμασι καταλιπὼν καὶ 

τὴν νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν γενομένην ἅλωσιν τήν τὲ Βαβυλῶνος 

αἵρεσιν. οὐ μόνον δ᾽ οὗτος προυϑέσπισε ταῦτα τοῖς 

ὔχλοις. ἀλλὰ καὶ ὃ προφήτης ᾿Ιεζξεκίηλος ὃς πρῶτος περὶ 

τούτων δύο βιβλία γράψας χατέλιπεν. {805 ἦσαν δ᾽ οἱ 
δύο τῷ γένει ἱερεῖς. ἀλλ᾽ ὃ μὲν Ἱερεμίας ἐν Ἱεροσολύμοις 
διῆγεν. ἀπὸ τρισκαιδεκάτου ἔτους τῆς Ἰωσίου βασιλείας 

ξως κατεσχάφη ἡ πόλις καὶ ὃ ναός. τὰ μέντοι γε συμ- 

βάντα περὶ τοῦτον τὸν προφήτην κατὰ χώραν δηλώσομεν. 

(81) τελευτήσαντος δ᾽ Ιωσίου καϑὼς προειρήκαμεν, 

τὴν βασιλείαν ὃ παῖς αὐτοῦ διαδέχεται ᾿Ιωάχαζος τοῦὔ- 

vogue, περὶ τρίτον καὶ εἰκοστὸν ἤδη ἔτος γεγονώς. καὶ 

οὗτος μὲν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐβασίλευσε, μητρὸς ᾿Δμιτά- 

Ace ἐκ πόλεως “οβάνης. ἀσεβὴς δὲ χαὶ μιαρὺς τὸν 

8 77 — 4 Reg. XXIII 29. 8 79 — Ierem. 1 1; Ezech. T 2. 
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τρόπον" (825 ὁ δὲ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεὺς ὑποστρέψας 
ἀπὸ τῆς μάχης μεταπέμπεται τὸν ᾿Ιωάχαξον πρὺς αὑτὸν 

εἰς ᾿ἡμαϑὰ καλουμένην πόλιν. ἥτις ἐστὶ τῆς Συρίας, 
καὶ τὸν μὲν ἐλϑόντα ἔδησε. τῷ δὲ πρεσβυτέρῳ αὐτοῦ 

5 ἀδελφῷ, ὁμοπατρίῳ ὄντι. 'EAwx(uco τοὔνομα. τὴν βασι- 

λείαν παραδίδωσι. μετονομάσας αὐτὸν Ἰωάκιμον. τῇ 

δὲ χώρᾳ ἐπέταξεν ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα, ἕν δὲ χρυ- 

σίου. «883» καὶ τοῦτο μὲν ἐτέλει ὃ Ἰωάκιμος τὸ πλῆ- 
90s τῶν χρημάτων. τὸν δ᾽ locyafov ἀπήγαγεν εἰς 

10 Αἴγυπτον. ὃς καὶ ἐτελεύτησεν ἐν αὐτῇ, βασιλεύσας μῆ- 

νας τρεῖς ἡμέρας δέκα. ἡ δὲ τοῦ Ἰωακίμου μήτηρ 

ἐκαλεῖτο Ζαβούδα. ἐκ πόλεως δ᾽ ἣν ̓ 4βούμας. ἐτύγχανε 
δ᾽ ὧν τὴν φύσιν ἄδικος καὶ κακοῦργος, καὶ μήτε πρὸς 

ϑεὸν ὅσιος μήτε πρὸς ἀνθρώπους ἐπιεικής. 
i3 — (845 ἔτος δ᾽ αὐτοῦ τῆς βασιλείας τέταρτον ἤδη 

ἔχοντος. τὴν Βαβυλωνίων ἀρχὴν παραλαμβάνει τις Να- 

βουχοδονόσορος ὄνομα, ὃς ὑπὸ τὸν αὐτὸν xcov μετὰ 

μεγάλης παρασκευῆς ἐπὶ Καρχαμισσὰν ἀναβαίνει πόλιν 

(ἔστι δ᾽ αὕτη πρὸς τῷ Εὐφράτῃ). πολεμεῖν διεγνωκὼς 

30 τῷ τῶν Αἰγυπτίων Νεχαῶνι" ὑπὸ τούτῳ γὰρ ἦν ἅπασα 

ἡ Συρία. (855 μαϑὼν δὲ τὴν τοῦ Βαβυλωνίου προ- 

αίρεσιν καὶ τὴν ἐπ᾿ αὐτὸν στρατείαν ὃ Νεχαὼ οὐδ᾽ 
αὐτὸς ὠλιγώρησεν. ἀλλὰ σὺν πολλῇ χειρὶ τὸν Ναβου- 

χοδονόσορον ἀμυνούμενος ἐξώρμησεν ἐπὶ τὸν Εὐφρά- 

3» τὴν. «80» συμβολῆς δὲ γενομένης ἡττήϑη. καὶ πολλὰς 

ἀπέβαλε μυριάδας ἐν τῇ μάχῃ. διαβὰς δὲ τὸν Εὐφρά- 

τὴν ὃ Βαβυλώνιος τὴν ἄχρι Πηλουσίου παραλαμβάνει 

Συρίαν πάρεξ τῆς Ἰουδαίας. (805 τέτταρα δ᾽ ἔτη 

βασιλεύοντος ἤδη τοῦ Ναβουχοδονοσόρου ὄγδοον ἣν τῷ 

8 88 — 4 Reg. XXIII 88; 5 Paral XXXVI 3. 8 84 -- 
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᾿Ιωακίμῳ τῷ τῶν Ἑβραίων ἔχοντι τὴν ἀρχήν, καὶ στρα- 

τεύει μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐπὶ τοὺς Ἰουδαίους ὁ Βα- 

βυλώνιος. φόρους αἰτῶν τὸν ᾿Ιωάκιμον. ἢ πολεμήσειν 
ἀπειλῶν. ὃ δὲ δείσας τὴν ἀπειλήν, καὶ τὴν εἰρήνην 

ἀντικαταλλαξάμενος τῶν χρημάτων, ἤνεγκεν αὐτῷ φό- 

ρους οὺς ἔταξεν ἐπ᾽ ἔτη τρία. 

(885 τῷ ὃὲ τρίτῳ στρατεύειν τοὺς “ἰγυπτίους ἀκού- 
σας ἐπὶ τὸν Βαβυλώνιον καὶ τοὺς φόρους αὐτῷ μὴ 

δούς. διεψεύσθη τῆς ἐλπίδος" οἵ γὰρ Αἰγύπτιοι ποιή- 

σασϑαι τὴν στρατείαν οὐκ ἐθάρρησαν. (895 ταῦτα δ᾽ 

ὁ προφήτης Ἱερεμίας κατὰ πᾶσαν ἡμέραν προύλεγεν,. 

ὡς μάτην ταῖς παρὰ τῶν Αἰγυπτίων ἐλπίσι προσανέχουσι. 

καὶ ὡς πέπρωται τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ Βαβυλωνίου ἀνάστα- 

τον γενέσϑαι xci ᾿Ιωάκιμον τὸν βασιλέα χειρωϑῆναι 

πρὸς αὐτοῦ. 490» ἀλλὰ ταῦτ᾽ εἰς οὐδὲν χρήσιμον, οὐκ 

ὄντων τῶν σωϑησομένων. ἐλέγετο" καὶ γὰρ τὸ πλῆϑος 

χαὶ ot ἄρχοντες ἀκούσαντες παρημέλουν, καὶ πρὸς ὁρ- 

γὴν λαμβάνοντες τὰ λεγόμενα, ὡς οἰωνιζομένου χατὰ 

τοῦ βασιλέως τοῦ προφήτου. τὸν ᾿Ἱερεμίαν ἠτιῶντο, καὶ 

ὑπάγοντες δίκῃ καταψηφισϑῆναι πρὸς τιμωρίαν ἠξίουν. : 

(91. καὶ οἵ μὲν ἄλλοι πάντες ἤνεγκαν τὰς ψήφους 

κατ᾽ αὐτοῦ, οἱ δ᾽ ἀπέγνωσαν τῶν πρεσβυτέρων. οἱ καὶ 

σοφῆς ὕντες διανοίας ἀπέλυσαν τὸν προφήτην ἀπὸ τῆς 

αὐλῆς καὶ τοῖς ἄλλοις συνεβούλευσαν μηδὲν διαϑεῖναι 

κακὸν τὸν ᾿Ἰερεμίαν" {02 ἔλεγον γὰρ οὐ μόνον τοῦτον 

προλέγειν τῇ πόλει τὰ μέλλοντα, ἀλλὰ καὶ Μιχαίαν πρὸ 
αὐτοῦ ταῦτα κατηγγελκέναι καὶ πολλοὺς ἄλλους, ὧν 

οὐδεὶς ὑπὸ τῶν τότε βασιλέων οὐδὲν ἔπαϑεν, ἀλλ᾽ ὡς 

προφήτης τοῦ ϑεοῦ τιμῆς ἔτυχε. {985 τούτοις χατα- 

πραύναντες τὸ πλῆϑος τοῖς λόγοις, ἐρρύσαντο τῆς 
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ΔΕΚΆΤΗ 391 

κατεψηφισμένης αὐτοῦ κολάσεως rov Ἱερεμίαν, ὃς ἁπά- 

σας τὰς αὑτοῦ προφητείας συγγραψάμενος. νηστεύον- 

Tog τοῦ δήμου καὶ ἐχκλησιάξοντος ἐν τῷ ἱερῷ μηνὶ 
ἐνάτῳ τοῦ πέμπτου ἔτους τῆς ᾿Ιωακίμου βασιλείας, ἀν- 

5 ἔγνω τὴν βίβλον ἣν περὶ τῶν μελλόντων συμβήσεσϑαι 

τῇ πόλει καὶ τῷ ναῷ καὶ τοῖς ὄχλοις ἦν συντεταχώς. 

(045 ἀκούσαντες δ᾽ οἵ ἡγεμόνες λαμβάνουσι παρ᾽ αὐ- 
τοῦ τὸ βιβλίον. καὶ κελεύουσιν αὐτόν τε καὶ τὸν γραμ- 

ματέα Βάρουχον ἐκποδὼν ἑαυτοὺς ποιῆσαι. μή τισι 

10 δῆλοι γένωνται" τὸ ὃὲ βιβλίον αὐτοὶ φέροντες τῷ βα- 

σιλεῖ διδόασιν. ὃ δὲ παρόντων αὐτῷ τῶν φίλων ἐχέ- 

λευσε τὸν ἑαυτοῦ γραμματέα λαβόντα ἀναγνῶναι. (95» 

ἀκούσας δὲ τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ καὶ ὀργισϑεὶς ὁ βασι- 
λεὺς διέρρηξέ τε καὶ βαλὼν εἰς πῦρ ἠφάνισε. ξητη- 

15 ϑέντας δὲ τόν 9" Ἱερεμίαν καὶ τὸν γραμματέα Βάρου- 

yov ἐχέλευσεν ἀχϑῆναι πρὸς αὐτὸν κολασϑησομένους. 

«90. οὗτοι μὲν οὖν διαφεύγουσιν αὐτοῦ τὴν ὀργήν, 
μετ᾽ οὐ πολὺν δὲ χρόνον στρατευσάμενον ἐπ᾽ αὐτὸν 
τὸν τῶν Βαβυλωνίων βασιλέα δέχεται. κατὰ τὸ δέος 

30 τὸ παρὰ τῶν προειρημένων ὑπὸ τοῦ προφήτου τούτου. 

οὐδὲν νομίζων πείσεσϑαι δεινὸν μήτ᾽ ἀποκλείσας (ἦτε 

πολεμήσας. OU» εἰσελθὼν δ᾽ εἰς αὐτὴν οὐκ ἐφύλαξε 

τὰς πίστεις. ἀλλὰ τοὺς ἀκμαιοτάτους καὶ κάλλει δια- 

φέροντας τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ἀπέχτεινε μετὰ τοῦ βασι- 

ss λέως Ἰωακίμου, ὃν ἄταφον ἐκέλευσε διφῆναι πρὸ τῶν 

τειχῶν, τὸν δ᾽ υἱὸν αὐτοῦ ᾿Ιωάχιμον κατέστησε βασιλέα 

τῆς χώρας καὶ τῆς πόλεως. «98» τοὺς δ᾽ ἐν ἀξιώματι, 
τρισχιλίους ὄντας τὸν ἀριϑμόν, αὐτοὺς αἰχμαλώτους 

λαβὼν ἀπήγαγεν εἰς τὴν Βαβυλῶνα" ἐν δὲ τούτοις ἦν 
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998 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓῚΙΑΣ 

x«l ὁ προφήτης ἸΙϊεξεκίηλος παῖς Qv. καὶ τέλος μὲν 

τοιοῦτον ᾿Ιωάκιμον τὸν βασιλέα κατέσχε, βιώσαντα μὲν 

ἔτη ἕξ καὶ τριάκοντα, βασιλεύσαντα δὲ τούτων ἕνδεκα" 
ὁ δὲ διαδεξάμενος αὐτοῦ τὴν βασιλείαν ᾿Ιωάχιμος. ἐκ 

μητρὸς μὲν Νοστῆς ὄνομα πολίτιδος δέ. ἐβασίλευσεν s 

μῆνας τρεῖς ἡμέρας δέκα. 
(995 τὸν δὲ τῶν Βαβυλωνίων βασιλέα, δόντα τὴν 

βασιλείαν ᾿Ιωαχίμῳ, παραχρῆμα ἔλαβε δέος" ἔδεισε γὰρ 
μὴ μνησικακήσας αὐτῷ τῆς τοῦ πατρὸς ἀναιρέσεως ἀπο- 

στήσῃ τὴν χώραν αὐτοῦ. πέμψας τοιγαροῦν δύναμιν ι 

ἐπολιόρκει τὸν ᾿Ιωάχιμον ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις. (1005 ὃ 

δὲ φύσει χρηστὸς ὧν καὶ δίκαιος οὐκ ἠξίου τὴν πόλιν 

κινδυνεύουσαν δι᾿ αὑτὸν περιορᾶν. ἀλλ᾽ ἀπάρας τὴν 

μητέρα καὶ τοὺς συγγενεῖς παραδίδωσι τοῖς πεμφϑεῖσιν 

ὑπὸ τοῦ Βαβυλωνίου στρατηγοῖς. ὕρκους παρ᾽ αὐτῶν 

λαβὼν ὑπὲρ τοῦ μηδὲν μήτ᾽ αὐτοὺς παϑεῖν μήτε τὴν 

πόλιν. 101» οἷς οὐδ᾽ ἐνιαυτὸν ἡ πίστις ἔμεινεν" οὐ 

γὰρ ἐφύλαξεν αὐτὴν 6 τῶν Βαβυλωνίων βασιλεύς. ἀλλὰ 

τοῖς στρατηγοῖς ἐπέστειλεν ἅπαντας τοὺς ἐν τῇ πόλει 

E 

[-] λαβόντας αἰχμαλώτους νέους τὴν ἡλικίαν καὶ τεχνίτας, 

δεδεμένους ἄγειν πρὸς αὑτόν (ἦσαν δ᾽ οὗτοι πάντες εἰς 

μυρίους ὀχτακοσίους τριάκοντα δύο). καὶ τὸν ᾿Ιωάχι- 

μον μετὰ τῆς μητρὸς x«i τῶν φίλων. «102» τούτους 

δὴ κομισϑέντας πρὸς αὑτὸν εἶχεν ἐν φυλακῇ, τὸν δὲ 

ϑεῖον τοῦ Ἰωαχίμου Σεδεκίαν ἀπέδειξε βασιλέα, ὅρκους 

παρ᾽ αὐτοῦ λαβών. ἦ μὴν φυλάξειν αὐτῷ τὴν χώραν 

χαὶ μηδὲν νεωτερίσειν μηδὲ τοῖς Αἰγυπτίοις εὐνοήσειν. 

(1035 Σεδεκίας δ᾽ ἦν μὲν ἐτῶν εἴκοσι καὶ ἕνός, 

ὅτε τὴν ἀρχὴν παρέλαβεν, ὁμομήτριος μὲν ᾿Ιωακίμου 

τἀδελφοῦ αὐτοῦ, τῶν ὃὲ δικαίων καὶ τοῦ δέοντος 8 
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ὑπερόπτης. καὶ γὰρ οἵ κατὰ τὴν ἡλικίαν ἦσαν ἀσεβεῖς 
περὶ αὐτόν, καὶ ὃ πᾶς OyAog ἐπ’ ἐξουσίας ὕβριξεν ἃ 
ἤϑελε" {1045 διὸ καὶ ὁ προφήτης Ἱερεμίας πρὸς αὐτὸν 

ἐλϑὼν πολλάκις ἐμαρτύρατο, κελεύων τὰς μὲν ἄλλας 

5 ἀσεβείας καὶ παρανομίας καταλιπεῖν. προνοεῖν δὲ τοῦ 

δικαίου. καὶ μήτε τοῖς ἡγεμόσιν (εἶναι γὰρ ἐν αὐτοῖς 

πονηρούς) προσανέχειν. μήτε τοῖς ψευδοπροφήταις ἀπα- 

τῶσιν αὐτὸν πεπιστευκέναι ὡς οὐκέτι πολεμήσει τὴν 

πόλιν ὃ Βαβυλώνιος καὶ ὡς Αἰγύπτιοι στρατεύσουσιν 

10 ἐπ᾿ αὐτὸν xal νικήσουσι" (1055 ταῦτα γὰρ οὐκ ἀληϑῆ 

λέγειν οὐδ᾽ οὕτως ὀφείλοντα γενέσϑαι. ὃ δὲ Σεδεκίας 

ἐφ᾽ ὅσον μὲν ἤχουε τοῦ προφήτου ταῦτα λέγοντος, 
ἐπείϑετο αὐτῷ καὶ συνήνει πᾶσιν ὡς ἀληϑεύουσι καὶ 
συμφέρον αὐτῷ πεπιστευκέναι" διέφϑειραν δὲ πάλιν 

τὸ αὐτὸν οἵ φίλοι. καὶ διῆγον ἀπὸ τῶν τοῦ προφήτου 

πρὸς ἅπερ ἤϑελον. «106» προυφήτευσε δὲ καὶ Ἴεζξε- 
κίηλος ἐν Βαβυλῶνι τὰς μελλούσας τῷ λαῷ συμφοράς, 

χαὶ γράψας ταῦτ᾽ ἔπεμψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. ταῖς δὲ 
προφητείαις αὐτῶν Σεδεκίας ἠπίστησεν ἐκ τοιαύτης αἱ- 

50 τίας. τὰ μὲν ἄλλα πάντα συμφωνοῦντας τοὺς προφή- 

τας ἀλλήλοις εἰπεῖν συνέβη, ὥς τε ἡ πόλις ἁλώσεται 

καὶ Σεδεκίας αὐτὸς αἰχμάλωτος ἔσται. διεφώνησε δ᾽ 

᾿Ιεξεκίηλος εἰπὼν οὐκ ὄὕψεσϑαι Βαβυλῶνα τὸν Σεδεκίαν, 

τοῦ Ἱερεμίου φάσκοντος αὐτῷ ὅτι δεδεμένον αὐτὸν ὃ 

s» Βαβυλώνιος ἄξει βασιλεύς. 4101) χαὶ διὰ τὸ μὴ ταὐ- 

τὸν αὐτοὺς ἑχατέρους λέγειν. καὶ περὶ ὧν συμφωνεῖν 

ἐδόχουν. ὡς οὐδ᾽ ἐκεῖν᾽ ἀληϑῆ λέγουσι καταγνοὺς 

ἠπίστησε. καίτοι πάντ᾽ αὐτῷ κατὰ τὰς προφητείας 

ἀπήντησεν, ἅπερ εὐκαιρότερον δηλώσομεν. 
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(1085 τὴν συμμαχίαν δὲ τὴν πρὺς τοὺς Βαβυλω- 

νίους ἐπ᾽ ἔτη ὀχτὼ κατασχών, διέλυσε τὰς πρὸς αὐτοὺς 

πίστεις. καὶ τοῖς Αἰγυπτίοις προστίϑεται. καταλύσειν 

τοὺς Βαβυλωνίους ἐλπίσας. εἰ μετ᾽ ἐκείνων γένοιτο. 

(10905 μαϑὼν δὲ τοῦϑ᾽ ὁ τῶν Βαβυλωνίων βασιλεὺς 
ἐστράτευσεν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ τὴν χώραν κακώσας αὐτοῦ 

καὶ τὰ φρούρια λαβὼν ἐπ᾽ αὐτὴν ἧκε τὴν τῶν Tsgoco- 

λυμιτῶν πόλιν πολιορκήσων αὐτήν. «110. ὁ δ᾽ 4{ὲ- 

γύπτιος ἀκούσας ἐν οἷς ἐστὶν ὃ σύμμαχος αὐτοῦ Σεδε- 

κίας, ἀναλαβὼν πολλὴν δύναμιν ἧκεν εἰς τὴν Ιουδαίαν 
ὡς λύσων τὴν πολιορκίαν. ὁ δὲ Βαβυλώνιος ἀφίσταται 

τῶν Ἱεροσολύμων. ἀπαντήσας δὲ τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ 

συμβαλὼν αὐτοῖς τῇ μάχῃ νικᾷ, καὶ τρεψάμενος αὐτοὺς 

εἰς φυγὴν ἐξ ὅλης διώκει τῆς Συρίας. «4111. ὡς δ᾽ 

ἀνεχώρησεν ὃ τῶν Βαβυλωνίων βασιλεὺς ἀπὸ τῶν Ἵερο- 

σολύμων, ἐξηπάτησαν ot ψευδοπροφῆται τὸν Σεδεκίαν. 

λέγοντες οὔτε τὸν Βαβυλώνιον ἔτ᾽ αὐτῷ πολεμήσειν 
x«l τοὺς ὁμοφύλους oUg ἀναστήσειεν ἐκ τῆς οἰκείας 

εἰς τὴν Βαβυλῶνα, μετὰ πάντων ἥξειν τῶν τοῦ ναοῦ 

σκευῶν ὧν ἐσύλησεν ὃ βασιλεὺς ἐκ τοῦ νεώ. (1125 τά- 5 

ναντία δὲ τούτων καὶ ἀληϑῆ παρελθὼν Ἱερεμίας πρου- 

φήτευσεν ὡς ποιοῦσι μὲν κακῶς καὶ ἐξαπατῶσι τὸν 

βασιλέα, παρὰ δὲ τῶν Αἰγυπτίων οὐδέν ἔστιν αὐτοῖς 

ὄφελος. ἀλλὰ νικήσας αὐτοὺς ὁ Βαβυλώνιος ἐπιστρα- 

τεύσειν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μέλλει. καὶ πολιορκήδσει τὲ 

καὶ τῷ λιμῷ διαφϑερεῖ τὸν δῆμον, καὶ τοὺς περιλει- 

φϑέντας αἰχμαλώτους ἄξει. καὶ τὰς οὐσίας διαρπάσει, 

xci τὸν ἐν τῷ ναῷ πλοῦτον ἐκφορήσας ἔτι καὶ αὐτὸν 
ἐμπρήσει καὶ κατασχάψει τὴν πόλιν. “καὶ δουλεύσομεν 

αὐτῷ καὶ τοῖς ἐχγόνοις αὐτοῦ ἐπ᾽ ἔτη ἑβδομήκοντα, 
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ΔΕΚΆΤΗ 941 

(1135 παύσουσι δ᾽ ἡμᾶς τότε τῆς ὑπ᾽ αὐτοῖς δουλείας 

Πέρσαι τε καὶ Μῆδοι. καταλύσαντες Βαβυλωνίους, ἀφ᾽ 

ὧν εἰς τήνδε ἀπολυϑέντες οἰχοδομήσομεν τὸν ναὸν 

πάλιν καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα καταστήσομεν. «1145 ταῦτα 

s λέγων ὃ Ἱερεμίας ὑπὸ μὲν τῶν πλειόνων ἐπιστεύετο. 

οἱ δ᾽ ἡγεμόνες καὶ οἱ ἀσεβεῖς ὡς ἐξεστηκότα τῶν φρε- 

νῶν αὐτὸν ἐξεφαύλιξον. δόξαν δ᾽ αὐτῷ που εἰς τὴν 

πατρίδα παραγενέσϑαι. λεγομένην ᾿ἀναϑώϑ'. σταδίους 

δ᾽ ἀπέχουσαν Ἱεροσολύμων εἴκοσι, συντυχὼν κατὰ τὴν 

10 ὁδὸν τῶν ἀρχόντων τις συλλαβὼν κατέσχε, συχοφαν- 
τῶν ὡς πρὸς τοὺς Βαβυλωνίους αὐτομολοῦντα. (115 

δὲ ψευδῆ μὲν ἐκεῖνον ἔλεγεν αἰτίαν ἐπιφέρειν αὐτῷ, 

βαδίξειν δ᾽ αὑτὸν ἔφασκεν εἰς τὴν πατρίδα. ὃ δ᾽ οὐ 

πεισϑεὶς ἀλλὰ ese uo αὐτὸν ἤγαγεν εἰς δίκην πρὸς 

τὸ τοὺς ἄρχοντας. oq! ὧν πᾶσαν αἰκίων καὶ βασάνους 

ὑπομείνας ἐφυλάττετο πρὺς τιμωρίαν. καὶ χρόνον μέν 
τινα διῆγεν οὕτως. ἀδίκως πάσχων τὰ sehe 

(1165 ἔτει δ᾽ ἐνάτῳ τῆς Σεδεκίου βασιλείας καὶ ἡμέρᾳ 

δεχάτῃ τοῦ δεχάτου μηνὸς στρατεύει τὸ δεύτερον Ó τῶν 

:) Βαβυλωνίων βασιλεὺς ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα. καὶ προσ- 
καϑίσας αὐτῇ μῆνας ὀκτωκαίδεκα μετὰ πάσης ἐπολιόρ- 

κει φιλοτιμίας. συνεπέϑετο δ᾽ εἰς ταὐτὸ πολιορχου- 

μένοις τοῖς Ἱεροσολύμοις δύο τὰ μέγιστα τῶν παϑῶν, 

λιμὸς καὶ φϑορὰ λοιμική. ἐνσκήψαντα σφοδρῶς. {111 

ss ἐν δὲ τῇ εἱρκτῇ τυγχάνων ὁ προφήτης Ἱερεμίας οὐχ 

ἡσύχαξεν. ἀλλ᾽ ἐχεκράγει καὶ ἐκήρυττε παραινῶν τῷ 

πλήϑει δέξασθαι τὸν Βαβυλώνιον ἀνοίξαντας τὰς πύ- 

λας σωϑήσεσθϑαι γὰρ αὐτοὺς πανοικὶ τοῦτο πράξαντας, 

εἰ δὲ μή, διαφϑαρήσεσϑαι. (1185 προύλεγε δ᾽ ὡς εἰ 
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M , , ΕΣ - 7. , , L9 

μὲν ἕπιμένοι τις ἕν τῇ πόλει. πάντως ἀπολεῖται ϑα- 
y ^ X ^ ^ , M - , * 

τέρῳ, ἢ λιμῷ δαπανηϑεὶς ἢ σιδήρῳ τῷ τῶν πολεμίων 
, NM , Ν AJ ΄ , N F 

εἰ δὲ φύγοι πρὺς τοὺς πολεμίους, διαδράσεται τὸν 9d- 

νατον. (1195 καὶ ot μὲν οὐδ᾽ ἐν αὐτοῖς ὄντες τοῖς 

δεινοῖς ἐπίστευον. οἱ ταῦτ᾽ ἀκούοντες τῶν ἡγεμόνων, 

ἀλλὰ μετ᾽ ὀργῆς ἀπήγγελλον ἐλθόντες πρὸς τὸν βασι- 

λέα χαὶ κατηγοροῦντες κατῃτιῶντο κτεῖναι τὸν προ- 

φήτην ὡς μεμηνότα καὶ τὰς ψυχὰς αὐτῶν προκατα- 

κλῶντα καὶ ταῖς τῶν χειρόνων καταγγελίαις τὸ πρόϑυμον 

ἐκλύοντα τοῦ πλήϑους᾽ ἕτοιμον γὰρ εἶναι αὐτὸ ὑπὲρ 

αὑτοῦ καὶ τῆς πατρίδος κινδυνεῦσαι, ὃ δὲ παρήνει πρὸς 

τοὺς πολεμίους φεύγειν, ἁλώσεσϑαι λέγων τὴν πόλιν 

καὶ πάντας ἀπολεῖσθαι. «1205 ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτὸς 

μὲν ὑπὸ χρηστότητος καὶ δικαιοσύνης οὐδὲν ἰδίᾳ παρ- 

ὠξύνϑη. ἵνα δὲ μὴ τοῖς ἡγεμόσιν ἀπεχϑάνηται παρὰ 

τοιοῦτον καιρὸν ἀντιπράττων αὐτῶν τῇ προαιρέσει, τὸν 

προφήτην ἐφῆκεν αὐτοῖς ποιεῖν 0 τι ἂν ϑέλωσιν. {1215 

o? δέ, τοῦτ᾽ ἐφέντος αὐτοῖς τοῦ βασιλέως. εὐθὺς εἰς 

τὴν εἱρκτὴν εἰσελθόντες καὶ παραλαβόντες αὐτὸν εἴς 

τινα λώκκον βορβόρου πλήρη καϑίμησαν, ὕπως ἰδίῳ 

ϑανάτῳ πνιγεὶς ἀποϑάνῃ. ὃ δὲ πρὸ τοῦ αὐχένος ὑπὸ 

τοῦ πηλοῦ περισχεϑεὶς ἐν τούτοις ἦν. {1225 τῶν δ᾽ 

οἰχετῶν τις τοῦ βασιλέως ἐν τιμῇ τυγχάνων. Αἰϑίοψ 

τὸ γένος, τὸ περὶ τὸν προφήτην πάϑος ἀπήγγειλε τῷ 
23 ^ , 3 2 M - δὶ , M 

βασιλεῖ. φάσκων οὐκ ὀρϑῶς ταῦτα τοὺς φίλους καὶ 

τοὺς ἡγεμόνας αὐτοῦ πεποιηκέναι, καταποντίσαντας εἰς 
, ^ , M - NA ES Y M , 

βόρβορον τὸν προφήτην καὶ τοῦ διὰ τῶν δεσμῶν O4- 

νατὸον πιχρότερον οὕτως ἐσόμενον ἐπινοήσαντας κατ᾽ 

αὐτοῦ. 1223» ταῦτ᾽ ἀκούσας ὃ βασιλεὺς καὶ μετανο- 

σι 
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ἤσας ἐπὶ τῷ παραδοῦναι τὸν προφήτην τοῖς ἡγεμόσιν, 30 
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ΔΕΚΆΤΗ 945 

ἐχέλευσε τὸν Αἰϑίοπα τριάκοντα τῶν βασιλικῶν παρα- 

λαβόντα καὶ σχοινία καὶ πᾶν ὃ πρὸς τὴν τοῦ προφήτου 

σωτηρίαν ἐπινοεῖν χρήσιμον. μετὰ σπουδῆς ἀνελκύσαι 

τὸν Ἱερεμίαν. ὃ δ᾽ Αἰϑίοψ παραλαβὼν oUg ἐπετάγη, 
ἀνέσπασεν ἐκ τοῦ βορβόρου τὸν προφήτην καὶ διαφῆκεν 

ἀφύλακτον. 

(1945 μεταπεμψαμένου δ᾽ αὐτὸν κρύφα τοῦ βασι- 

λέως καὶ τί δύναται φράζειν αὐτῷ παρὰ τοῦ ϑεοῦ καὶ 
πρὺς τὰ παρόντα σημαίνειν ἐρομένου, ἔχειν μὲν ἔλεγεν. 

οὐ πιστευϑήσεσϑαι δ᾽ εἰπὼν οὐδὲ παραινέσας ἀκουσϑή- 

e 

1 o 

σεσϑαι. ᾿ἀλλὰ τί δή us κακὸν εἰργασμένον ἀπολέσαι 

διέγνωσαν οἵ σοὶ φίλοι: φησί. ἱχαὶ ποῦ νῦν εἰσὶν οἵ 

τὸν Βαβυλώνιον οὐκέϑ᾽ ἡμῖν ἐπιστρατεύσειν φάσκον- 

τες χαὶ ἀπατῶντες ὑμᾶς; εὐλαβοῦμαι δὲ νῦν τὴν ἀλή- 

ι5 ϑείαν εἰπεῖν, μή μὲ καταχρίνῃς ϑανάτῳ. | (1255 τοῦ 

δὲ βασιλέως Ügxovg αὐτῷ δόντος ὡς οὔτ᾽ αὐτὸς αὐτὸν 

ἀναιρήσει οὔτε τοῖς ἡγεμόσιν ἐκδώσει. ϑαρρήσας τῇ 

δεδομένῃ πίστει συνεβούλευσεν αὐτῷ παραδοῦναι τὴν 

πόλιν τοῖς Βαβυλωνίοις. (130) ταῦτα δ᾽ αὐτῷ τὸν 

30 ϑεὸν δι᾽ αὐτοῦ προφητεύειν ἔλεγεν, εἴ ye βούλεται 

σώξεσθαι καὶ τὸν ἐφεστῶτα κίνδυνον διαφυγεῖν καὶ 

μήτε τὴν πόλιν εἰς ἔδαφος πεσεῖν μήτε τὸν ναόν" μὴ 

πεισϑέντα γὰρ αὐτὸν τούτων παραίτιον ἔσεσθαι τῶν 

κακῶν τοῖς πολίταις καὶ αὑτῷ πανοικὶ τῆς συμφορᾶς. 

5 (121) ὃ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσας βούλεσθαι μὲν αὐτὸς ἔφη 

ποιεῖν ἃ παραινεῖ xcl λέγει συνοίσειν αὐτῷ γινόμενα, 

το οἱ 

δεδιέναι δὲ τοὺς αὐτομολήσαντας τῶν ὁμοφύλων πρὸς 

τοὺς Βαβυλωνίους. μὴ διαβληϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν τῷ βα- 

σιλεῖ κολασϑῇ. 4128» παρεϑάρρυνε δ᾽ αὐτὸν ὃ προ- 
30 φήτης. καὶ μάτην ὑπονοεῖν τὴν τιμωρίαν ἔλεγεν" οὐ- 

8 123 — lerem. XLV 10; cf. Ierem. XLIV 19. 
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944 APXAIOAOTIAZ 

δενὸς γὰρ κακοῦ πειραϑήσεσϑαι παραδόντα τοῖς Βαβυ- 

λωνίοις οὔτ᾽ αὐτὸν οὔτε τὰ τέκνα οὔτε τὰς γυναῖκας. 

μενεῖν δὲ καὶ τὸν ναὺν ἀπαϑῆ. 199» καὶ τὸν μὲν 
Ἱερεμίαν ταῦτ᾽ εἰπόντα ὃ βασιλεὺς ἀπέλυσε, προστάξας 
αὐτῷ πρὸς μηδένα τῶν πολιτῶν ἐξενεγκεῖν τὰ δόξαντ᾽ 

αὐτοῖς, ἀλλὰ μηδὲ τοῖς ἡγεμόσιν. εἰ μαϑόντες αὐτὸν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ μετάπεμπτον γεγονέναι πυνϑάνονται τί κλη- 

ϑεὶς εἴποι πρὸς αὐτόν. φράζειν τι τούτων. ἀλλὰ σκή- 

πτεσϑαι πρὸς αὐτοὺς ὅτι δεηϑείη μὴ ἐν δεσμῷ τυγχά- 

νειν καὶ φυλακῇ. «190» καὶ δὴ τοῦτο πρὸς αὐτοὺς 

ἔλεγεν" ἐπυνθάνοντο γὰρ ἐλϑόντες πρὺς τὸν προφήτην 

τί περὶ αὐτῶν ἀφίκοιτο πρὸς τὸν βασιλέα σκήπτεσϑαι. 

καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐλέχϑη, {1815 τῆς δὲ πολιορ- 
κίας τῶν TegocoAUvucov ὃ Βαβυλώνιος ἐντεταμένως σφό- 

δρα καὶ προϑύμως εἴχετο" πύργους τὲ γὰρ μεγάλων 

οἰχοδομήσας χωμάτων. ἀπ’ αὐτῶν ἀνεῖργε τοὺς τοῖς 

τείχεσιν ἐφεστῶτας. καὶ πολλὰ περὶ τὸν κύκλον ὅλον 

ἤγειρε χώματα, τοῖς τείχεσι τὸ ὕψος ἴσα. «4132» καρ- 

τερῶς δὲ καὶ προϑύμως ἔφερον οἱ ἐντὸς τὴν πολιορ- 

κίαν" ἔκαμνον γὰρ οὔτε πρὸς τὸν λιμὸν οὔτε πρὸς τὴν 

νόσον τὴν Λλοιμικήν. ἀλλὰ καίπερ ἔνδον ὑπὸ τούτων 

ἐλαυνόμενοι τῶν παϑῶν. τὰς ψυχὰς ἔρρωντο πρὸς τὸν 

πόλεμον, μηδὲ πρὺς τὰς ἐπινοίας τῶν ἐχϑρῶν καὶ τὰ 

μηχανήματα καταπληττόμενοι. ἀλλ᾽ ἀντιμηχανήματα 

πρὸς πάντα τὰ παρ᾽ ἐκείνων ἀντεπινοοῦντες, (1335 ὡς 

εἶναι τὸν ὅλον ἀγῶνα καὶ τοῖς Βαβυλωνίοις καὶ τοῖς 

Ἱεροσολυμίταις ὀξύτητος χαὶ συνέσεως. τῶν μὲν τὸ 

πλέον ἐν ταύτῃ δυνηθῆναι τὴν αἵρεσιν οἰομένων εἶναι 

τῆς πόλεως. τῶν δὲ τὴν σωτηρίαν οὐκ ἐν ἄλλῳ τινὶ 

σι 
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ΔΕΚΆΤΗ 345 

ρίσκοντας οἷς μάταια τὰ τῶν ἐχϑρῶν ἀπελεγχϑήσεται 
μηχανήματα. C194» καὶ ταῦϑ᾽ ὑπέμειναν ἐπὶ μῆνας 

ὀκτωκαίδεκα, ἕως διεφϑάρησαν ὑπὸ τοῦ λιμοῦ xcl τῶν 

βελῶν, ἅπερ ἀπὸ τῶν πύργων εἰς αὐτοὺς ἠκόντιξον οἵ 

5 πολέμιοι. 
(1355 ἡρέϑη δ᾽ ἡ πόλις ἑνδεκάτῳ ἔτει τῆς Σεδε- 

κίου βασιλείας τοῦ τετάρτου μηνὺς τῇ ἐνάτῃ ἡμέρα. 

εἷλον γοῦν οἱ ἡγεμόνες τῶν Βαβυλωνίων, οἷς ἐπίστευσε 

τὴν πολιορκίαν ὃ Ναβουχοδονόσορος᾽ αὐτὸς γὰρ ἐν 

10 Ῥεβλαϑᾷ διέτριβε πόλει. τὰ δὲ τῶν ἡγεμόνων ὀνόματα, 

εἴ τις ἐπιξητήσει γνῶναι. οἵτινες τὰ Ἱεροσόλυμα πορ- 

ϑήσαντες ὑπέταξαν., ταῦτ᾽ qv, ΝΝηργελέαρος ᾿ἀρέμμαντος 

Σεμεγάρος Ναβώσαρις Ἐχαραμψαρίς. (1965 ἁλούσης 

δὲ τῆς πόλεως περὶ μέσην νύκτα, καὶ τῶν ἡγεμόνων 
is τῶν πολεμίων εἰσελθόντων εἰς τὸ ἵερόν. γνοὺς Σεδε- 

κίας ὁ βασιλεύς, παραλαβὼν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα 

καὶ τοὺς ἡγεμόνας καὶ τοὺς φίλους, φεύγει μετ᾽ αὐτῶν 

ἐκ τῆς πόλεως διὰ τῆς καρτερᾶς φάραγγος καὶ διὰ τῆς 

ἐρήμου. {1515 φρασάντων δὲ τοῦτο τινῶν αὐτομόλων 

50 τοῖς Βαβυλωνίοις. ὑπὸ τὸν ὕρϑρον ὥρμησαν διώκειν 

αὐτόν" καταλαβόντες δ᾽ οὐκ ἄπωϑεν Ἱεριχοῦντος ἐχυ- 

κλώσαντο αὐτόν. οἵ δὲ φίλοι καὶ οἵ ἡγεμόνες οἵ συμ- 

φυγόντες τῷ Σεδεκίᾳ, ἐπεὶ τοὺς πολεμίους ἐγγὺς ὄντας 

εἶδον. καταλιπόντες αὐτὸν διεσπάρησαν ἄλλος ἀλλα- 

85 χύσε, καὶ σώξειν ἑαυτὸν ἕκαστος ἔγνω. 19385 περι- 

λειφϑέντα δ᾽ αὐτὸν σὺν ὀλίγοις ζωγρήσαντες οὗ πολέ- 

μιοι μετὰ τῶν τέχνων καὶ τῶν γυναικῶν ἤγαγον πρὸς 

τὸν βασιλέα. παραγενόμενον δ᾽ αὐτὸν ὁ Ναβουχοδὸ- 

νύσορος ἀσεβῆ καὶ παράσπονδον ἀποκαλεῖν ἤρξατο. καὶ 

80 ἀμνήμονα τῶν πρὸ τοῦ λόγων οὺὃς ἐποιήσατο. σώξειν 

8 134 — 4 Reg. XXV 3; Ierem. XLVI 2. 
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αὐτῷ τὴν χώραν ὑποσχόμενος. {1595 ὠνείδιξε δὲ xol 
ἀχαριστίαν παρ᾿ αὐτοῦ μὲν λαβόντι τὴν βασιλείαν 

(Ἰωαχίμου γὰρ αὐτὴν οὖσαν ἀφελόμενον ἐχείνῳ δοῦ- 

ναι), χρησαμένῳ δὲ τῇ δυνάμει κατὰ τοῦ παρασχόντος. 

“ἀλλὰ μέγας᾽ εἶπεν “ὃ ϑεός, ὃς μισήσας σου τὸν τρό- 

zov ὑποχείριον ἡμῖν ἔϑηκε.. «140. χρησάμενος δὲ τού- 

τοις πρὸς Σεδεκίαν τοῖς λόγοις τοὺς υἱοὺς ἐκέλευσε 

παραχρῆμα καὶ τοὺς φίλους ϑῦσαι. δρῶντος αὐτοῦ τε 

τοῦ Σεδεκίου καὶ τῶν ἄλλων αἰχμαλώτων βλεπόντων. 

ἔπειτα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκόψας τοῦ Σεδεκίου δήσας 

ἤγαγεν εἰς Βαβυλῶνα. 141» x«l ταῦτ᾽ αὐτῷ συνέβη 

ἃ Ἱερεμίας τε καὶ ᾿Ιεξεκίηλος προυφήτευσαν αὐτῷ, ὅτι 

συλληφϑεὶς ἀχϑήσεται πρὸς τὸν Βαβυλώνιον καὶ λα- 

λήσει αὐτῷ κατὰ στόμα καὶ ὄψεται τοῖς ὀφϑαλμοῖς 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. χαὶ ταῦτα μὲν Ἱερεμίας εἶπε, 

τυφλωϑεὶς δὲ καὶ ἀχϑεὶς εἰς Βαβυλῶνα ταύτην οὐκ 

εἶδε, καϑὼς ᾿Ιεζεκίηλος προεῖπε. 
(1495 ταῦτα μὲν οὖν ἱκανῶς ἐμφανίσαι δυνάμενα 

τὴν τοῦ ϑεοῦ φύσιν τοῖς ἀγνοοῦσιν εἰρήκαμεν. ὅτι 

ποικίλη τ᾽ ἐστὶ καὶ πολύτροπος καὶ πάντα χαϑ' ὥραν s 

ἀπαντᾷ τεταγμένως. ἅ τε δεῖ γενέσθαι προλέγει. τήν 

τε τῶν ἀνθρώπων ἄγνοιαν καὶ ἀπιστίαν, ὑφ᾽ ἧς οὐδὲν 

προϊδεῖν εἰάϑησαν τῶν ἀποβησομένων. ἀφύλακτοι δὲ 

ταῖς συμφοραῖς παρεδόϑησαν, ὡς ἀμήχανον αὐτοῖς εἶναι 

τὴν ἐξ αὐτῶν πεῖραν διαφυγεῖν. 

«143» of μὲν οὖν ἐκ τοῦ “Ιαυίδου γένους βασιλεύ- 

σαντες οὕτω κατέστρεψαν τὸν βίον, εἴκοσι μὲν καὶ εἷς 

γενόμενοι μέχρι τοῦ τελευταίου βασιλέως, ἔτη δὲ πάν- 

τὲς βασιλεύσαντες πεντακόσια καὶ δεκατέτταρα καὶ μῆ- 

νας ξξ καὶ ἡμέρας δεκαέξ᾽ ὧν εἴκοσι τὴν ἀρχὴν κατέσχεν 

$139 — Ierem. LII 9. $141 —Ierem XLI3; Ezech. XII 13. 
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ὃ πρῶτος αὐτῶν βασιλεὺς Σάουλος, ovx ἐκ τῆς αὐτῆς 

φυλῆς ὑπάρχων. 144» ὃ δὲ Βαβυλώνιος πέμπει τὸν 

αὑτοῦ στρατηγὺν Ναβουξαρδάνην εἰς Ἱεροσόλυμα συλή- 

Govr& τὸν ναόν, προστάξας ἅμα καὶ καταπρῆσαι αὐτόν 

5τε καὶ τὰ βασίλεια, τήν τε πόλιν εἰς ἔδαφος καϑελεῖν 

καὶ τὸν λαὺν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν μεταστῆσαι. (1455 

ὃς γενόμενος ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἑνδεκάτῳ ἔτει τῆς 

Σεδεκίου βασιλείας συλᾷ τε τὸν ναὸν καὶ βαστάξει τὰ 

σκεύη τοῦ ϑεοῦ χρυσᾶ τὲ καὶ ἀργυρᾶ, καὶ δὴ καὶ τὸν 

μέγαν λουτῆρα ὃν Σολομὼν ἀνέϑηκεν, ἔτι γε μὴν τοὺς 

στύλους τοὺς χαλκοῦς καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, τάς TE 

χρυσᾶς τραπέζας καὶ τὰς λυχνίας. (1465 βαστάσας δὴ 

ταῦτα ἀνῆψε τὸν ναὺν μηνὶ πέμπτῳ τῇ νουμηνίᾳ, ἕν- 

δεκότῳ ἔτει τῆς Σεδεκίου βασιλείας. ὀκτωκαιδεκάτῳ 

δὲ τῆς Ναβουχοδονοσόρου. ἐνέπρησε δὲ καὶ τὰ βασί- 

λεια καὶ τὴν πόλιν κατέσχαψεν. {1410 ἐνεπρήσϑη δὲ 

ὃ ναὺς μετὰ τετραχύσι᾽ ἔτη καὶ ἑβδομήκοντα καὶ μῆνας 

$E xal δέκα ἡμέρας ἀφ᾽ οὗ κατεσκευάσθη" τῇ δ᾽ ἐξ 

«Αἰγύπτου μεταναστάσει τοῦ λαοῦ τότ᾽ ἦν ἔτη χίλια 

[- 

[27 

ἑξήκοντα δύο, μῆνες 5$, ἡμέραι δέκα. τῷ δὲ κατα- 

κλυσμῷ μέχρι τῆς τοῦ ναοῦ πορϑήσεως χρόνος ἦν ὃ 

πᾶς ἐτῶν χιλίων ἐνακοσίων πεντήκοντα ἕπτά. μηνῶν 

££, ἡμερῶν δέκα: {1485 ἐξ οὗ δ᾽ ἐγεννήϑη “ἄδαμος 

μέχρι τῶν περὶ τὸν ναὺν συμβάντων ἔτη ἐστὶ τετρα- 

κισχίλια πεντακύσια δεκατρία, μῆνες ἕξ. ἡμέραι δέκα. e 

τοσοῦτον uiv οὖν τὸ τούτων τῶν ἐτῶν πλῆϑος" ὅσα 

δ᾽ ἐπράχϑη. καϑ' ἕκαστον τῶν συμβεβηκότων δεδηλώ- 
χαμεν. 

(1495 6 δὲ στρατηγὺς τοῦ Βαβυλωνίων βασιλέως 

0 χατασκάψας τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὸν λαὺν μεταναστήσας 

8 144 — 4 Reg. XXV 8; Ierem. LII 12. 
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ἔλαβεν αἰχμαλώτους τὸν ἀρχιερέα Σαρέαν καὶ τὸν μετ᾽ 
αὐτοῦ ἱερέα Σοφονίαν, καὶ τοὺς φυλάττοντας τὸ ἱερὸν 

ἡγεμόνας (τρεῖς δ᾽ ἦσαν οὗτοι), καὶ τὸν ἐπὶ τῶν ὅὃπλι- 
τῶν εὐνοῦχον, καὶ τοὺς φίλους τοῦ Σεδεχίου ἕπτά, καὶ 

τὸν γραμματέα αὐτοῦ, καὶ ἄλλους ἡγεμόνας ἑξήκοντα" 

oUg ἅπαντας μεϑ’ ὧν ἐσύλησε σκευῶν ἐκόμισε πρὸς τὸν 
βασιλέα εἰς Ῥεβλαϑὰν πόλιν τῆς Συρίας. «100» ὁ δὲ 

βασιλεὺς τοῦ μὲν ἀρχιερέως καὶ τῶν ἡγεμόνων ἐκέλευ- 

σεν ἐχεῖ τὰς κεφαλὰς ἀποτεμεῖν. αὐτὸς δὲ πάντας τοὺς 

αἰχμαλώτους καὶ τὸν Σεδεκίαν ἤγαγεν εἰς Βαβυλῶνα. 

δέσμιον δ᾽ ἐπήγετο καὶ Ἰωσάδωκον τὸν ἀρχιερέα, ὄντα 

υἱὸν Σαρέα τοῦ ἀρχιερέως. ὃν ἀπέκτεινεν ὁ Βαβυλώ- 

νιος ἐν Ῥεβλαϑᾷ πόλει τῆς Συρίας. ὡς καὶ πρότερον 
ἡμῖν δεδήλωται. 

(101) ἐπεὶ δὲ τὸ γένος διεξήλθομεν τὸ τῶν βασι- 

λέων xci τίνες ἦσαν δεδηλώκαμεν καὶ τοὺς χρόνους 

αὐτῶν, ἀναγκαῖον ἡγησάμην καὶ τῶν ἀρχιερέων εἰπεῖν 

τὰ ὀνόματα. καὶ τίνες ἧσαν οἵ τὴν ἀρχιερωσύνην κατα- 

δείξαντες ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι. «159» πρῶτος μὲν οὖν 

Σάδωκος ἀρχιερεὺς ἐγένετο τοῦ ναοῦ ὃν Σολομὼν dxo- : 

δόμησε. μετ᾽ αὐτὸν δ᾽ Ó υἱὸς "Ayuu&e διαδέχεται τὴν 
τιμήν. καὶ μετ᾽ ᾿“χιμᾶν ᾿Αζαρίας᾽ τούτου δ᾽ Ἰώραμος, 

τοῦ δ᾽ "Ioocuov "Icoe, μετ᾽ αὐτὸν δ᾽ ᾿Δἀξιώραμος, {1595 

τοῦ δ᾽ ᾿Ζξιωράμου Φιδέας, τοῦ δὲ Φιδέα Σουδέας, τοῦ 03 

Σουδέα Ἰούηλος. τοῦ δ᾽ Ἰουήλου Ἰώϑαμος, Ἰωθάμου δ᾽ 

Οὐρίας, Οὐρίου δὲ Νηρίας, τοῦ δὲ Νηρία ῷδέας, τούτου 
δὲ Σαλλοῦμος, Σαλλούμου δ᾽ ᾿Ελκίας, ᾿Ελκία δὲ Σαρέας, 

τοῦ δ᾽ Ἰωσάδωχος ὃ αἰχμαλωτισϑεὶς εἰς Βαβυλῶνα. οὗτοι 

πάντες παῖς παρὰ πατρὺς διεδέξαντο τὴν ἀρχιερωσύνην. 

8149 — 4 Reg. XXV 18; Ierem. LII 24. 8151 — 1 Paral. 
VI 8—15. 
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154» πραγ εη μενος δ᾽ εἰς Βαβυλῶνα ὃ βασιλεὺς 

Σεδεκίαν μὲν εἶχεν, ἄχρι καὶ ἐτελεύτησεν. ἐν με. 

ϑάψας δ᾽ αὐτὸν βασιλικῶς. τὰ σκεύη τὰ ἐκ τοῦ lego- 

σολύμων συληϑέντα ναοῦ ἀνέϑηκε τοῖς ἰδίοις ϑεοῖς, 

τὸν δὲ λαὺν κατῴκισεν ἐν τῇ Βαβυλωνίδι χώ 

δ᾽ ἀρχιερέα ἀπέλυσε τῶν δεσμῶν. 

(1555 ὁ δὲ στρατηγὺς Ni ἐβαυετ συ πα αἰχμαλωτίσας 

τὸν τῶν Ἑβραίων λαὸν τοὺς πένητας καὶ αὐτομόλους ἐκεῖ 

κατέλιπεν. ἀποδείξας αὐτῶν ἡγεμόνα Γοδολίαν ὄνομα, 

᾿Δικάμου παῖδα τῶν εὖ γεγονότων, ἐπιεικῆ καὶ δίκαιον. 

ἐπέταξε δ᾽ αὐτοῖς τὴν χώραν ἐργαζομένοις τῷ βασιλεῖ 

τελεῖν φόρον ὡρισμένον. (1565 Ἱερεμίαν δὲ τὸν προ- 

φήτην λαβὼν ἐκ τῆς εἱρκτῆς ἔπεισεν εἰς Βαβυλῶνα σὺν 

e Qc, TOV 
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αὐτῷ παραγενέσϑαι (κεκελεῦσϑαι γὰρ ὑπὸ τοῦ βασιλέως 

πάντ᾽ αὐτῷ χορηγεῖν), εἰ δὲ τοῦτο μὴ βούλεται. δηλοῦν 

αὐτῷ ποῦ μένειν διέγνωκεν, ἵνα τοῦτο ἐπιστείλῃ τῷ βα- 

σιλεῖ. (101) ὃ δὲ προφήτης οὔϑ᾽ ἕπεσϑαι ἤϑελεν οὔτ᾽ 

ἀλλαχόσε που Meus ἡδέως δ᾽ εἶχεν ἐπὶ τοῖς ἐρειπίοις 

τῆς πατρίδος καὶ τοῖς ταλαιπώροις αὐτῆς διαζῆσαι λει- 

30 ψάνοις. γνοὺς δ᾽ αὐτοῦ τὴν προαίρεσιν ὃ στρατηγὺς τῷ 

Γοδολίᾳ προστάξας, ὃν κατέλιπεν, αὐτίκα πᾶσαν αὐτοῦ 

ποιεῖσϑαι πρόνοιαν καὶ χορηγίαν ὕσων ἂν δέηται, δωρη- 

σάμενός τ᾽ αὐτὸς δωρεαῖς πολυτελέσιν, ἀπέλυσεν. (1585 

καὶ Ἱερεμίας μὲν κατέμεινεν ἐν πόλει τῆς χώρας Ma- 

1 σι 

ι 
j 

Dos σφαϑᾷ καλουμένῃ, παρακαλέσας τὸν Ναβουξαρδάνην 

ἵν᾽ αὐτῷ συναπολύσῃ τὸν μαϑητὴν Βαροῦχον, Νήρου δὲ 

παῖδα, ἐξ ἐπισήμου σφόδρα οἰκίας ὄντα καὶ τῇ πατρίῳ 

γλώττῃ διαφερόντως πεπαιδευμένον" {1595 Ναβουξαρ- 

δάνης δὲ ταῦτα διαπραξάμενος ὥρμησεν εἰς Βαβυλῶνα. 

80 οὗ δὲ πολιορκουμένων Ἱεροσολύμων φυγόντες, δια- 

$ 154 — Ierem. XLI 5. 8 158 — 4 Reg. XXV 22. 
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σχεδασϑέντες κατὰ τὴν χώραν, ἐπειδὴ τοὺς Βαβυλωνίους 

ἤκουσαν ἀνακεχωρηκότας καὶ λείψανά τινα καταλελοι- 

πότας ἐν τῇ τῶν Ἱεροσολύμων γῇ τοὺς ταύτην ἐργασο- 

μένους. συλλεχϑέντες πανταχόϑεν ἧκον πρὺς τὸν Γο- 

δολίαν εἰς Μασφαϑάν. «1605 ἡγεμόνες δ᾽ ἦσαν ἐν 

αὐτοῖς Ἰωάννης υἱὸς Καρέου καὶ Ἰέξανίας καὶ Σαρέας 

καὶ ἕτεροι πρὸς τούτοις. ἐκ δὲ τοῦ βασιλικοῦ γένους 

ἣν τις Ἰσμαῆλος, πονηρὸς ἀνὴρ καὶ δολιώτατος. ὃς πο- 

λιορκουμένων τῶν Ἱεροσολύμων ἔφυγε πρὸς τὸν ᾽4μ- 

μανιτῶν βασιλέα Βααλεὶμ καὶ συνδιῆγεν αὐτῷ τὸν χρό- 

vov ἐκεῖνον. «101. τούτους τοίνυν γενομένους αὐτοῦ 

Γοδολίας ἔπεισε μένειν, αὐτίκα μηδὲν δεδιότας τοὺς 

Βαβυλωνίους" γεωργοῦντας γὰρ τὴν χώραν οὐδὲν πεί- 

σεσϑαι δεινόν. ταῦτ᾽ ὀμνὺς αὐτοῖς διεβεβαιοῦτο, καὶ 

προστάτην αὐτὸν ἔχειν λέγων. Gor, εἴ τις ἐνοχλοίη, 

τεύξεσθαι τῆς προϑυμίας, {1025 καὶ συνεβούλευε κατ- 

οἰκεῖν ἣν ἕκαστος βούλεται πόλιν, ἀποστελεῖν τὲ μετὰ 

τῶν ἰδίων ἀνακτίζειν τὰ ἐδάφη καὶ κατοικεῖν" προεῖπέ 

τε παρασχευάξεσϑαι αὐτούς, ἕως ἔτι καιρός ἐστι, σῖτόν 

τε x«l οἶνον καὶ ἔλαιον, ὅπως ἔχωσι διὰ τοῦ χειμῶνος 

τρέφεσϑαι. ταῦτα διαλεχϑεὶς πρὸς αὐτοὺς ἀπέλυσε τῆς 

χώρας εἰς ὃν ἕχαστος ἐβούλετο τόπον. 

(1635 διαδραμούσης Ói φήμης εἰς τὰ περὶ τὴν 

Ἰουδαίαν ἔϑνη. ὅτι τοὺς ἀπὸ τῆς φυγῆς παρ᾽ αὐτὸν 

ἐλθόντας Γοδολίας ἐδέξατο φιλανϑοώπως καὶ τὴν γῆν 

αὐτοῖς γεωργοῦσι κατοικεῖν ἐφῆκεν, ἐφ᾽ ᾧ τελεῖν φόρον 

τῷ Βαβυλωνίῳ. συνέδραμον αὐτοὶ πρὸς τὸν Γοδολίαν 

καὶ τὴν χώραν κατῴκησαν. {1045 κατανοήσαντες δὲ 

τὴν χώραν καὶ τὴν τοῦ Γοδολίου χρηστότητα καὶ φι- 

λανϑρωπίαν ᾿Ιωάννης καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ ἡγεμόνες ὑπερ- 

8159 — 4 Reg. XXV 23; Ierem. XLVII 7. 
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ηγάπησαν αὐτόν, x«l Βαάλιμον τὸν τῶν "uuevirüv 

βασιλέα ἔλεγον πέμψαι ᾿Ισμαῆλον ἀποκτενοῦντα αὐτὸν 

δόλῳ καὶ κρυφίως, ὅπως αὐτὸς ἄρχῃ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν" 
εἶναι γὰρ αὐτὸν ἐκ τοῦ γένους τοῦ βασιλικοῦ. C165» 

ῥύσεσθαί ys μὴν ἔλεγον αὐτὸν τῆς ἐπιβουλῆς, ἂν αὐὖ- 

τοῖς ἐφῇ κτεῖναι τὸν Ἰσμαῆλον. ὡς οὐδενὸς yvoco- 

μένου" δεδιέναι γὰρ ἔφασκον μὴ φονευϑεὶς αὐτὸς ὑπ᾽ 
ἐχείνου παντελὴς ἀπώλεια γένηται τῶν ὑπολελειμμένων 

τῆς τῶν ἸΙσραηλιτῶν ἰσχύος. «100 ὃ δ᾽ ἀπιστεῖν αὐ- 

10 τοῖς ὡμολόγει κατ᾽ ἀνδρὸς εὖ πεπονϑότος ἐπιβουλὴν 

τοιαύτην ἐμφανίσασιν" οὐ γὰρ εἰκὸς εἶναι, παρὰ τηλι- 

σι 

καύτην ἐρημίαν ὧν ἔχρῃξε μὴ διαμαρτόντα, οὕτω πο- 

νηρὺν εἰς τὸν εὐεργετήσαντα καὶ ἀνόσιον εὑρεϑῆναι 

ὥσϑ'. ὃν ἦν ἀδίκημα τὸ μὴ ὑπ᾽ ἄλλων ἐπιβουλευόμενον 

σῶσαι σπουδάξειν, αὐτὸν αὐτόχειρα ζητεῖν αὐτοῦ γε- 

νέσϑαι. (4101) οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ δεῖ δὸο- 

xtv, ἄμεινον ἔφασκεν ἀποθανεῖν αὐτὸν ὑπ’ ἐκείνου 
μᾶλλον ἢ καταφυγόντα πρὺς αὐτὸν ἄνθρωπον καὶ πι- 

m [2] 

στεύσαντα τὴν ἰδίαν σωτηρίαν καὶ παρακαταϑέμενον 

τῷ e αὐτῷ διαφϑεῖραι. 

(1685 χαὶ ὁ μὲν Ἰωάννης χαὶ οἵ σὺν αὐτῷ τῶν 

ἡγεμόνων μὴ δυνηϑέντες πεῖσαι τὸν Γοδολίαν ἀπῆλ- 

Sov, χρόνου δὲ διελθόντος ἡμερῶν τριάκοντα παρα- 

γίνεται πρὸς Γοδολίαν εἰς Μασφαϑὰν πόλιν Ἰσμαῆλος 

μετ’ ἀνδρῶν Ócx«, o0g λαμπρᾷ τραπέξῃ καὶ ξενίοις 

ὑποδεξάμενος εἰς μέϑην προήχϑη. φιλοφρονούμενος τὸν 

Ἰσμαῆλον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. {100} ϑεασάμενος δ᾽ 

οὕτως αὐτὸν ἔχοντα καὶ βεβαπτισμένον εἰς ἀναισϑη- 
σίαν καὶ ὕπνον ὑπὸ τῆς μέϑης, ὃ Ἰσμαῆλος ἀναπηδή- 

80 σὰς μετὰ τῶν δέχα φίλων ἀποσφάττει τὸν Γοδολίαν 

S 164 -- Ierem. XLVII 14. 
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x«l τοὺς σὺν αὐτῷ xc«rcxeuuévovg ἐν TQ συμποσίῳ. 
καὶ μετὰ τὴν τούτων ἀναίρεσιν ἐξελϑὼν νυχτὸς ἅπαν- 

τας φονεύει τοὺς ἐν τῇ πόλει Ιουδαίους καὶ τοὺς ὑπὸ 

τῶν Βαβυλωνίων καταλειφϑέντας ἐν αὐτῇ τῶν στρα- 

τιωτῶν. (110) τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ μετὰ δώρων ἧκον πρὸς 
τὸν Γοδολίαν τῶν ἀπὸ τῆς χώρας ὀγδοήκοντα, μηδενὸς 

τὰ περὶ αὐτὸν ἐγνωκότος. ἰδὼν δ᾽ αὐτοὺς loucijAog 

εἴσω τε καλεῖ (ὡς) πρὸς Γοδολίαν, καὶ παρελθόντων 

ἀποκχλείσας τὴν αὐλὴν ἐφόνευσε, καὶ τὰ σώματα αὐτῶν 

εἰς λάκκον τινὰ βαϑύν, ὡς ἂν ἀφανῆ γένοιτο. κατεπόν- 

τισε. (1110 διεσώϑησαν δὲ τῶν ὀγδοήκοντα τούτων 

ἀνδρῶν οἱ μὴ πρότερον ἀναιρεϑῆναι παρεκάλεσαν πρὶν 

ἢ τὰ κεκρυμμένα ἐν τοῖς ἀγροῖς αὐτῷ παραδῶσιν, ἔπι- 
πλά vs καὶ ἐσθῆτα καὶ σῖτον. ταῦτ᾽ ἀκούσας ἐφείσατο 

τῶν ἀνδρῶν τούτων ἸΙσμαῆλος, (1725 τὸν δ᾽ ἐν τῇ 

“Μασφαϑᾷ λαὺν σὺν γυναιξὶ καὶ νηπίοις ἠχμαλώτισεν" 

ἐν οἷς καὶ τοῦ βασιλέως Σεδεκίου ϑυγατέρας, ἃς Να- 

βουξαρδάνης ὃ τῶν Βαβυλωνίων στρατηγὸς παρὰ I- 

δολίᾳ καταλελοίπει. ταῦτα διαπραξάμενος ἀφικνεῖται 

πρὸς τὸν ᾿“μμανιτῶν βασιλέα. 

(1135 ἀκούσας δ᾽ Ἰωάννης καὶ οἵ σὺν αὐτῷ ἣγε- 

μόνες τὰ ἐν τῇ Μασφαϑᾷ πεπραγμένα ὑπ᾽ Ἰσμαήλου 

καὶ τὸν Γοδολίου ϑάνατον ἠγανάκτησαν, καὶ τοὺς ἰδίους 

ἕκαστος παραλαβὼν ὁπλίτας ὥρμησαν πολεμήσοντες τὸν 

ἸΙσμαῆλον., καὶ καταλαμβάνουσιν αὐτὸν πρὸς τῇ πηγῇ : 

ἐν Χεβρῶνι. (1145 οἱ δ᾽ αἰχμαλωτισϑέντες ὑπ᾽ Icuc- 
ἥλου τὸν Ἰωάννην ἰδόντες καὶ τοὺς ἡγεμόνας εὐθύμως 

διετέθησαν. βοήϑειαν αὑτοῖς ἥκειν ὑπολαμβάνοντες. 

καὶ καταλιπόντες τὸν αἰχμαλωτίσαντα πρὸς τὸν ᾿Ιωάν- 

νὴην ἀνεχώρησαν. ᾿Ισμαῆλος μὲν οὖν μετ᾽ ἀνδρῶν ὀχτὼ 
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φεύγει πρὺς τὸν τῶν JuucvirOv βασιλέα. (1005 ὁ δ᾽ 

Ἰωάννης παραλαβὼν οὃς ἀνέσωσεν ἐκ τῶν ᾿Ισμαήλου 

χειρῶν καὶ τοὺς εὐνούχους xci τὰς γυναῖκας καὶ τὰ 

νήπια. εἴς τινὰ τόπον Μάνδρα λεγόμενον παραγίνεται. 

5 καὶ τὴν μὲν ἡμέραν ἐκείνην ὑπέμεινεν αὐτόϑι, διεγνώ- 

χεσαν δ᾽ ἐκεῖϑεν ἄραντες εἰς Αἴγυπτον ἐλϑεῖν, φοβού- 

μενοι μὴ χτείνωσιν αὐτοὺς οἵ Βαβυλώνιοι μείναντας 

ἐν τῇ χώρᾳ, ὑπὲρ Γοδολία τοῦ κατασταϑέντος ὑπ᾽ αὐ- 

τῶν ἡγεμόνος ὀργισϑέντες πεφονευμένου. 

τι. (1165 ὄντων δ᾽ ἐπὶ ταύτης τῆς βουλῆς προσίασιν 

Ἱερεμίᾳ τῷ προφήτῃ Ἰωάννης ὃ τοῦ Καρέου καὶ of 
ἡγεμόνες οἵ σὺν αὐτῷ. παρακαλοῦντες δεηϑῆναι τοῦ 

ϑεοῦ ὕπως ἀμηχανοῦσιν αὐτοῖς περὶ τοῦ τί χρὴ ποιεῖν, 

τοῦτ᾽ αὐτοῖς ὑποδείξει. ὀμόσαντες ποιήσειν ὅ τι ἂν 

15 αὐτοῖς ὃ Ἱερεμίας εἴπῃ: (111 ὑποσχομένου δὲ τοῦ 

προφήτου διακονήσειν αὐτοῖς πρὸς τὸν ϑεόν. συνέβη 

μετὰ δέκα ἡμέρας αὐτῷ φανέντα τὸν ϑεὸν εἰπεῖν δη- 

λῶσαι Ἰωάννῃ καὶ τοῖς ἄλλοις ἡγεμόσι καὶ τῷ λαῷ 

παντὶ ὅτι μένουσι μὲν αὐτοῖς ἐν ἐχείνῃ τῇ χώρᾳ παρ- 

30 ἔσται καὶ πρόνοιαν ἕξει καὶ τηρήσει παρὰ τῶν Βαβυ- 

λωνίων οὃς δεδίασιν ἀπαϑεῖς. πορευομένους δ᾽ εἰς 

“Αἴγυπτον ἀπολείψει καὶ ταῦτα διαϑήσει ὀργισϑεὶς ἃ 

x«i τοὺς ἀδελφοὺς αὑτῶν ἔμπροσϑεν οἴδατε παϑόντας. 

«(1185 ταῦτ᾽ εἰπὼν τῷ Ἰωάννῃ καὶ τῷ λαῷ τὸν ϑεὸν 
35 αὐτοῖς προλέγειν ὃ προφήτης οὐκ ἐπιστεύετο ὡς κατ᾽ 

ἐντολὴν τὴν ἐχείνου μένειν αὐτοὺς ἐν τῇ χώρᾳ κελεύει, 

χαριζόμενον àà Βαρούχῳ τῷ ἰδίῳ μαϑητῇ καταψεύδε- 

σϑαι μὲν τοῦ ϑεοῦ, πείϑειν δὲ μένειν αὐτόϑι. ὡς ἂν 
ὑπὸ τῶν Βαβυλωνίων διαφϑαρῶσι. {1195 παρακούσας 

80 οὖν ὅ τε λαὸς καὶ ὁ Ἰωάννης τῆς τοῦ ϑεοῦ συμβουλίας. 

8 175 — Ierem, XLVIII 14. 
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ἣν αὐτοῖς διὰ τοῦ προφήτου παρήνεσεν, ἀπῆρεν εἰς 

τὴν Αἴγυπτον, ἄγων καὶ τὸν Ἱερεμίαν καὶ τὸν Βαροῦ- 
gov. (180) γενομένων δ᾽ αὐτῶν ἐκεῖ, σημαίνει τὸ ϑεῖον 

M , ; ; , 2 Y ᾽ , 

τῷ προφήτῃ μέλλοντα στρατεύειν ἐπὶ τοὺς “ἰγυπτίους 

τὸν Βαβυλωνίων βασιλέα. καὶ προειπεῖν ἐχέλευσε τῷ 

λαῷ τήν 9? ἅλωσιν τῆς Αἰγύπτου καὶ ὅτι τοὺς μὲν 
? - 9 ^ * 3 2 , ^ 3 

αὐτῶν ἀποχτενεῖ, τοὺς δ᾽ αἰχμαλώτους λαβὼν εἰς Βα- 
- » N - 70s x ^ , 

βυλῶνα ἄξει. καὶ ταῦτα συνέβη" C181» τῷ γὰρ πέμπτῳ 

τῆς Ἱεροσολύμων πορϑήσεως ἔτει. ὅ ἐστι τρίτον καὶ 

εἰκοστὸν τῆς Ναβουχοδονοσόρου βασιλείας. στρατεύει 

ἐπὶ τὴν Κοίλην Συρίαν. καὶ κατασχὼν αὐτὴν ἐπολέ- 

μησε καὶ ᾿Αμμανίταις καὶ Μωαβίταις. {1825 ποιησά- 

μενος δ᾽ ὑπήκοα ταῦτα τὰ ἔϑνη ἐνέβαλεν εἰς τὴν 

“Αἴγυπτον καταστρεψόμενος αὐτήν. καὶ τὸν μὲν τότε 
, , /4 3, er ^ 2 ? ὦ βασιλέα κτείνει, καταστήσας δ᾽ ἕτερον, τοὺς ἐν αὐτῇ 

πάλιν Ιουδαίους αἰχμαλωτίσας ἤγαγεν εἰς Βαβυλῶνα. 
ς 'N * M c ^ , , ^ / 

(1835 χαὶ τὸ μὲν Ἑβραίων γένος ἐν τοιούτῳ τέλει 
, , ^N 2 ' , ? , 

γενόμενον παρειλήφαμεν δὶς ἐλϑὺὸν πέραν Εὐφράτου. 

ὑπ᾽ ᾿Δσσυρίων μὲν γὰρ ἐξέπεσεν ὃ τῶν δέκα φυλῶν 

λαὺς ἀπὸ Σαμαρείας, βασιλεύοντος Ὡσήου, ἔπειϑ᾽ ὁ τῶν 

δύο φυλῶν ὑπὸ Ναβουχοδονοσόρου τοῦ τῶν Βαβυλω- 

νίων καὶ Χαλδαίων βασιλέως. ὃς ὑπελείφϑη τῶν Ἵερο- 

σολύμων ἁλόντων. (1845 Σαλμανασάρης μὲν οὖν ἀνα- 
l4 ' 3 , , - 3 2 - » - 

στήσας τοὺς ᾿Ισραηλίτας, κατῴκισεν ἀντ᾽ αὐτῶν τὸ τῶν 
Χουϑαίων ἔϑνος, o? πρότερον ἐνδοτέρω τῆς Περσίδος 

x«i τῆς Μηδίας ἦσαν. τότε μέντοι Σαμαρεῖς ἐκλήϑησαν, 

τὴν τῆς χώρας εἰς ἣν κατῳκίσϑησαν προσηγορίαν ἀνα- 

λαβόντες" ὃ δὲ τῶν Βαβυλωνίων βασιλεὺς τὰς δύο 

φυλὰς ἐξαγαγὼν οὐδὲν ἔϑνος εἰς τὴν χώραν αὐτῶν 

- 0 

E 5 

τὸ 5 

Y - 2" » M κατῴκισε, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἔρημος ἡ Ἰουδαία πᾶσα καὶ 30 
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Ἱεροσόλυμα καὶ ὃ ναὺς διέμεινεν ἔτεσιν ἑβδομήκοντα. 

(1855 τὸν δὲ σύμπαντα χρόνον. ὅσος ἀπὸ τῆς τῶν 

Ἰσραηλιτῶν αἰχμαλωσίας ἐπὶ τὴν τῶν δύο φυλῶν ἀνά- 

στασιν διεληλύϑει. ἑκατὸν ἔτη καὶ τριάκοντα. μῆνας 

ξξ, ἡμέρας δέκα συνέβη γενέσϑαι. 

(1865 ὁ δὲ τῶν Βαβυλωνίων βασιλεὺς Ναβουχο- 

δονόσορος τοὺς εὐγενεστάτους λαβὼν τῶν Ἰουδαίων 

παῖδας καὶ τοὺς Σεδεχίου τοῦ βασιλέως αὐτῶν συγ- 

γενεῖς, οἱ xal ταῖς ἀκμαῖς τῶν σωμάτων καὶ ταῖς εὐ- 

10 μορφίαις τῶν ὄψεων ἦσαν περίβλεπτοι., παιδαγωγοῖς 

καὶ τῇ Óv αὐτῶν ϑεραπείᾳ παραδίδωσι. ποιήσας τινὰς 

αὐτῶν ἐκτομίας. (181) τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τοὺς ἐκ τῶν 

ἄλλων ἐϑνῶν ὅσα κατεστρέψατο ληφϑέντας ἐν ὥρᾳ τῆς 

e 

ἡλικίας διαϑείς, ἐχορήγει μὲν αὐτοῖς τὰ ἀπὸ τῆς τρα- 

τὸ πέξης αὐτοῦ εἰς δίαιταν, ἐπαίδευε δὲ καὶ τὰ ἐπιχώρια 

καὶ τὰ τῶν Χαλδαίων ἐξεδίδασκε γράμματα. ἦσαν δ᾽ 
οὗτοι σοφίαν ἵκανοί, περὶ ἣν ἐκέλευε διατρίβειν. {1885 

ἦσαν δ᾽ ἐν τούτοις τῶν ἐκ τοῦ Σεδεχίου γένους τέτ- 

ταρες, καλοί τε κἀγαϑοὶ τὰς φύσεις, ὧν ὃ μὲν Ζῖανι- 

30 ἦλος ἐχαλεῖτο, ὃ δ᾽ ᾿ἀνανίας, ὃ δὲ Μισαῆλος, ὃ δὲ τέ- 

τάρτος ᾿Δζαρίας. τούτους ὁ Βαβυλώνιος μετωνόμασε 

x«l χρῆσϑαι προσέταξεν ἑτέροις ὀνόμασι. (1895 καὶ 

τὸν μὲν ΖΙανιῆλον ἐκάλει Βαλτάσαρον. τὸν δ᾽ ᾿ἀνανίαν 

Σεδράχην. Μισαῆλον ὃὲ Μισάχην. τὸν δ᾽ ᾿Δζξαρίαν 

᾿Αβδεναγώ. τούτους ὁ βασιλεὺς δι᾽ ὑπερβολὴν εὐφυΐας τ o 

x«l σπουδῆς τῆς περὶ τὴν παίδευσιν τῶν γραμμάτων 

καὶ σοφίας ἐν προχοπῇ γενομένους εἶχεν ἐν τιμῇ καὶ 

στέργων διετέλει. {1905 δόξαν δὲ Ζανιήλῳ μετὰ τῶν 

συγγενῶν σκληραγωγεῖν αὑτὸν καὶ τῶν ἀπὸ τῆς βασι- 

80 λικῆς τραπέζης ἐδεσμάτων ἀπέχεσϑαι. καὶ καϑόλου πάν- 
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τῶν τῶν ἐμψύχων. προσελθὼν oyávy τῷ τὴν ém- 

μέλειαν αὐτῶν ἐμπεπιστευμένῳ εὐνούχῳ. τὰ μὲν παρὰ 

τοῦ βασιλέως αὐτοῖς κομιζόμενα παρεκάλεσεν αὐτὸν 

ἀναλίσκειν λαμβάνοντα, παρέχειν δ᾽ αὐτοῖς ὕσπρια καὶ 

φοίνικας εἰς διατροφήν. καὶ εἴ τι τῶν ἀψύχων ἕτερον 
βούλοιτο: πρὸς γὰρ τὴν τοιαύτην δίαιταν αὐτοὺς κε- 

κινῆσϑαι, τῆς δ᾽ ἑτέρας περιφρονεῖν. «191» ὃ δ᾽ εἶναι 

μὲν ἕτοιμος ὑπηρετεῖν ἔλεγεν αὐτῶν τῇ προαιρέσει. 

ὑφορᾶσϑαι δὲ μὴ κατάδηλοι τῷ βασιλεῖ γενηϑέντες ἐκ 

τῆς τῶν σωμάτων ἰσχνότητος καὶ τῆς τροπῆς τῶν χαρα- 

χτήρων (συμμεταβάλλειν γὰρ αὐτοῖς ἀνάγκην τὰ σώ- 

ματα καὶ τὰς χρόας ἅμα τῇ διαίτῃ), καὶ μάλιστα τῶν 

ἄλλων παίδων εὐπαϑούντων ἐλεγχϑέντες. αἴτιοι κιν- 

δύνου x«l τιμωρίας αὐτῷ καταστῶσιν. {1925 ἔχοντα 

τοίνυν πρὺς τοῦτ᾽ εὐλαβῶς τὸν ᾿“σχάνην πείϑουσιν 

ἐπὶ δέκα ἡμέρας ταῦτα παρασχεῖν αὐτοῖς πείρας ἕνεκα. 

χαὶ μὴ μεταβαλούσης μὲν αὐτοῖς τῆς τῶν σωμάτων 

ἕξεως ἐπιμένειν τοῖς αὐτοῖς ὡς οὐδὲν ἔτι εἰς αὐτὴν 

βλαβησομένων. εἰ ὃὲ μειωϑέντας ἴδοι καὶ κάκιον τῶν 

ἄλλων ἔχοντας. ἐπὶ τὴν προτέραν αὐτοὺς δίαιταν ἀν- 

ὄγειν. «193» ὡς δ᾽ οὐ μόνον οὐδὲν αὐτοὺς ἐλύπει 

τὴν τροφὴν ἐκείνην προσφερομένους. ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἄλλων εὐτραφέστεροι τὰ σώματα καὶ μείζονες ἐγίνοντο, 

ὡς τοὺς μὲν ἐνδεεστέρους ὑπολαμβάνειν, οἷς τὴν βασι- 

λικὴν συνέβαινεν εἶναι χορηγίαν, τοὺς δὲ μετὰ τοῦ 
“Ιανιήλου δοκεῖν ἐν ἀφϑονίᾳ καὶ τρυφῇ τῇ πάσῃ βιοῦν. 

ἔκτοτε μετ᾽ ἀδείας Ó ᾿“σχάνης ὅσα μὲν ἀπὸ τοῦ δεί- 
zvov xc9' ἡμέραν συνήϑως ἔπεμπε τοῖς παισὶν ὃ βα- 

σιλεύς, αὐτὸς ἐλάμβανεν, ἐχορήγει δ᾽ αὐτοῖς τὰ προει- 

ρημένα. (1945 οἱ δ᾽ ὡς καὶ τῶν ψυχῶν αὐτοῖς διὰ 
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τοῦτο καϑαρῶν καὶ πρὺς τὴν παιδείαν ἀκραιφνῶν γε- 

γενημένων καὶ τῶν σωμάτων πρὺς φιλοπονίαν εὐτονω- 
τέρων (οὔτε γὰρ ἐκείνας ἐλωβῶντο καὶ βαρείας εἶχον 

ὑπὸ τροφῆς ποικίλης, οὔτε ταῦτα μαλακώτερα διὰ τὴν 

αὐτὴν αἰτίαν), πᾶσαν ἑτοίμως ἐξέμαϑον παιδείαν, ἥτις 

jv παρὰ τοῖς Ἑβραίοις καὶ τοῖς Χαλδαίοις. μάλιστα 

δὲ “Ιανιῆλος, ἱκανῶς ἤδη σοφίας ἐμπείρως ἔχων, περὶ 

οι 

κρίσεις ὀνείρων ἐσπουδάκει" καὶ τὸ ϑεῖον αὐτῷ φανε- 

ρὸν ἐγίνετο. 

10 (1955 μετὰ δ᾽ ἔτος δεύτερον τῆς Αἰγύπτου zog- 

ϑήσεως ὃ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορος ὄναρ ἰδὼν ϑαυ- 

μαστόν, οὗ τὴν ἔχβασιν αὐτὸς αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους 

ἐδήλωσεν ὃ ϑεός, τούτου μὲν ἐπιλανθάνεται διαναστὰς 

ἐκ τῆς κοίτης, μεταπεμψάμενος δὲ τοὺς Χαλδαίους καὶ 

τοὺς μάγους καὶ τοὺς μάντεις. ὡς εἴη τι ὄναρ ἑορακὼς 

ἔλεγεν αὐτοῖς. καὶ τὸ συμβεβηκὺς περὶ τὴν λήϑην ὧν 

εἶδε μηνύων ἐκέλευσεν αὐτοὺς λέγειν ὅ τι τ᾽ ἦν τοὖναρ 

m οι 

καὶ ὅ τι σημαίνει. {1905 τῶν δ᾽ ἀδύνατον εἶναι λε- 

γόντων ἀνθρώποις τοῦϑ᾽ εὑρεῖν. εἰ δ᾽ αὐτὸς ἔχϑοιτο 

30 τὴν ὄψιν τοὐνυπνίου. φράσειν τὸ σημαινόμενον ὑπ- 

ισχνουμένων. ϑάνατον ἠπείλησεν αὐτοῖς. εἰ μὴ τοὔναρ 

εἴποιεν. {101 προσέταξε δὲ πάντας αὐτοὺς ἀναιρε- 

ϑῆναι, ποιῆσαι τὸ κελευσϑὲν ὁμολογήσαντας μὴ δύνα- 

σϑαι. ΖΙανιῆλος δ᾽ ἀκούσας ὅτι προσέταξε πάντας τοὺς 

σοφοὺς ὁ βασιλεὺς ἀποθανεῖν. ἐν τούτοις δὲ καὶ αὐτὸν 

μετὰ τῶν συγγενῶν κινδυνεύειν, πρόσεισιν "Agióyr τῷ 

τὴν ἐπὶ τῶν σωματοφυλάκων τοῦ βασιλέως ἀρχὴν πε- 

πιστευμένῳ. {1985 καὶ δεηϑεὶς παρ᾽ αὐτοῦ τὴν αἰτίαν 

τ [3 

Ὁ ? € t B , - » D 3 
μαϑεῖν δι᾿ ἣν ὁ βασιλεὺς πάντας εἴη προστεταχὼς ἄναι- 

80 ρεϑῆναι τοὺς σοφοὺς καὶ Χαλδαίους καὶ μάγους. καὶ 
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μαϑὼν τὸ περὶ τοὐνύπνιον. καὶ ὅτι χελευσϑέντες ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως τοῦτ᾽ αὐτῷ δηλοῦν ἐπιλελησμένῳ., φήσαν- 

τὲς μὴ δύνασϑαι παρώξυναν αὐτόν. παρεκάλεσε τὸν 

᾿Φριόχην εἰσελϑόντα πρὸς τὸν βασιλέα μίαν αἰτήσασθαι 

νύκτα τοῖς μάγοις, [καὶ ταύτῃ] τὴν ἀναίρεσιν ἐπισχεῖν" 

ἐλπίζειν γὰρ διὰ ταύτης δεηϑεὶς τοῦ ϑεοῦ γνώσεσθαι 

τοὐνύπνιον. 199» ὁ δ᾽ Agióyue ταῦτ᾽ ἀπήγγειλε τῷ 

βασιλεῖ Ζανιῆλον ἀξιοῦν. καὶ ὃ μὲν κελεύει τὴν ἀναί- 

oscuv τῶν μάγων ἐπισχεῖν, ἕως ἂν γνῷ τὴν ὑπόσχεσιν 

τὴν Ζανιήλου" ὁ δὲ παῖς μετὰ τῶν συγγενῶν ὑποχωρή- 

σας πρὺς ἑαυτὸν δι᾽ ὕλης ἱκετεύει τὸν ϑεὸν τῆς νυκτὸς 

σῶσαι καὶ τοὺς μάγους καὶ τοὺς Χαλδαίους. οἷς δεῖ 

x«l αὐτοὺς συναπολέσϑαι. δύσασϑαι δὲ τῆς τοῦ βασι- 

λέως ὀργῆς, ἐμφανίσαντα τὴν ὄψιν αὐτῷ καὶ ποιήσαντα 

δήλην ἧς ὁ βασιλεὺς ἐπελέληστο διὰ τῆς παρελϑούσης 

νυχτὸς ἰδὼν κατὰ τοὺς ὕπνους. «2005 ὁ δὲ ϑεὸς ἅμα 

τούς τε κινδυνεύοντας ἐλεήσας καὶ τὸν Ζ]ανιῆλον τῆς 

σοφίας ἀγασάμενος. τό τ᾽ ὄναρ αὐτῷ γνώριμον ἐποίησε 

καὶ τὴν κρίσιν, ὡς ἂν καὶ τὸ σημαινόμενον ὁ βασιλεὺς 

παρ᾽ αὐτοῦ μάϑοι. «201» “Ζᾳανιῆλος δὲ γνοὺς παρὰ 

τοῦ ϑεοῦ ταῦτα περιχαρὴς ἀνίσταται. καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 

δηλώσας τοὺς μέν, ἀπεγνωκότας ἤδη τοῦ Civ καὶ πρὸς 

τὸ τεϑνάναι τὴν διάνοιαν ἔχοντας. εἰς εὐθυμίαν καὶ 

τὰς περὶ τοῦ βίου διήγειρεν ἐλπίδας, (202» εὐχαριστή- 

σας δὲ τῷ ϑεῷ μετ᾽ αὐτῶν ἔλεον λαβόντι τῆς ἡλικίας 

αὐτῶν. γενομένης ἡμέρας παραγίνεται πρὺς ᾿Δριόχην, 

καὶ ἄγειν αὑτὸν ἠξίου πρὺς τὸν βασιλέα" δηλῶσαι γὰρ 

αὐτῷ βούλεσϑαι τοὐνύπνιον ὅ φησιν ἰδεῖν πρὸ τῆς 

παρελθούσης νυχτός. (203) εἰσελϑὼν δὲ πρὸς τὸν βα- 

σιλέα “Ιανιῆλος παρῃτεῖτο πρῶτον μὴ σοφώτερον αὐτὸν 
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δόξαι τῶν ἄλλων Χαλδαίων καὶ μάγων. ὅτι μηδενὸς 

ἐκείνων τοὖναρ εὑρεῖν δυνηϑέντος αὐτὸς αὐτῷ μέλλοι 

λέγειν" οὐ γὰρ κατ᾽ ἐμπειρίαν. οὐδ᾽ ὅτι τὴν διάνοιαν 

αὐτῶν μᾶλλον ἐκπεπόνηται, τοῦτο γίνεσθαι. ᾿ἀλλ᾽ ἐλεή- 

σας ἡμᾶς ὃ ϑεὺὸς κινδυνεύοντας ἀποθανεῖν, δεηϑέντι 

περί τε τῆς ἐμῆς ψυχῆς καὶ τῶν ὁμοεϑνῶν καὶ τοὖναρ 

καὶ τὴν κρίσιν αὐτοῦ φανερὰν ἐποίησεν. {2045 οὐχ 

ἧττον γὰρ τῆς ἐφ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς, καταδικασϑεῖσιν ὑπὸ 

σοῦ μὴ fav, λύπης περὶ τῆς σῆς αὐτοῦ δόξης ἐφρόν- 

τιζον, ἀδίκως οὕτως ἄνδρας, καὶ ταῦτα καλούς τε κάγα- 

ϑούς, ἀποθανεῖν κελεύσαντος. οἷς οὐδὲν μὲν àv99o- 

πίνης σοφίας ἐχόμενον προσέταξας, ὃ δ᾽ ἦν ἔργον ϑεοῦ, 

τοῦτ᾽ ἀπήτεις παρ᾽ αὐτῶν. «205» σοὶ τοίνυν φροντί- 

ἕοντι περὶ τοῦ τίς ἄρξει τοῦ κόσμου παντὸς μετὰ σέ, 

χαταχοιμηϑέντι βουλόμενος δηλῶσαι πάντας ὃ ϑεὸς 

τοὺς βασιλεύσοντας. ὄναρ ἔδειξε τοιοῦτον. (200) ἔδο- 

Eco ὁρᾶν ἀνδριάντα μέγαν ἑστῶτα, οὗ τὴν μὲν κεφαλὴν 
συνέβαινεν εἶναι χρυσῆν, τοὺς δ᾽ ὥμους καὶ τοὺς βρα- 

χίονας ἀργυροῦς. τὴν ὃὲ γαστέρα καὶ τοὺς μηροὺς 
30 χαλκοῦς, κνήμας δὲ καὶ πόδας σιδηροῦς. (201) ἔπειτα 

λίϑον εἶδες ἐξ ὄρους ἀπορραγέντα ἐμπεσεῖν τῷ ἀν- 

δριάντι. καὶ τοῦτον καταβαλόντα συντρῖψαι καὶ μηδὲν 

αὐτοῦ μέρος ὁλόκληρον ἀφεῖναι, τὸν δὲ χρυσὸν καὶ τὸν 

ἄργυρον καὶ τὸν σίδηρον καὶ τὸν χαλκὸν ἀλεύρου λε- 

πτότερον γενέσϑαι. καὶ τὰ μὲν ἀνέμου πνεύσαντος 

σφοδροτέρου ὑπὸ τῆς βίας ἁρπαγέντα διασπαρῆναι, τὸν 

δὲ λίϑον αὐξῆσαι τοσοῦτον ὡς ἅπασαν ὑπ᾽ αὐτοῦ τὴν 
γῆν δοκεῖν πεπληρῶσθαι. {2085 τὸ μὲν οὖν ὄναρ, 
ὕπερ εἶδες, τοῦτ᾽ ἔστιν" ἡ δὲ κρίσις αὐτοῦ τοῦτον ἔχει 

80 τὸν τρόπον. ἡ μὲν χρυσῆ κεφαλὴ σέ τ᾽ ἐδήλου καὶ 
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τοὺς πρὸ σοῦ βασιλεῖς Βαβυλωνίους ὄντας, αἱ δὲ δύο 

χεῖρες καὶ oí ὦμοι σημαίνουσιν ὑπὸ δύο χαταλυϑήσε- 
σϑαι βασιλέων τὴν ἡγεμονίαν ὑμῶν. (2095 τὴν δ᾽ 

ἐχείνων ἕτερός τις ἀπὸ τῆς δύσεως καϑαιρήσει χαλκὸν 

ἠμφιεσμένος. καὶ ταύτην ἄλλη παύσει τὴν ἰσχὺν ὁμοία 5 

σιδήρῳ, καὶ κρατήσει δ᾽ εἰς ἅπαν διὰ τὴν τοῦ σιδήρου 

φύσιν" εἶναι γὰρ αὐτὴν στερροτέραν τῆς τοῦ χρυσοῦ 

καὶ τοῦ ἀργύρου x«l τοῦ χαλκοῦ. 4210» ἐδήλωσε δὲ 

x«l περὶ τοῦ λίϑου “]ανιῆλος τῷ βασιλεῖ" ἀλλ᾽ ἐμοὶ 
μὲν οὐκ ἔδοξε τοῦϑ᾽ ἱστορεῖν, τὰ παρελθόντα καὶ vci 

γεγενημένα συγγράφειν. οὐ τὰ μέλλοντα ὀφείλοντι. εἰ 

δέ τις τῆς ἀκριβείας γλιχόμενος οὐ περιίσταται τὸ πολυ- 

πραγμονεῖν. ὡς xci περὶ τῶν ἀδήλων τί γενήσεται 

βούλεσϑαι μαϑεῖν. σπουδασάτω τὸ βιβλίον ἀναγνῶναι 

τὸ Ζανιήλου" εὑρήσει δὲ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμ- 

μασιν. 

(211) ὁ δὲ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορος ἀκούσας 

ταῦτα καὶ ἐπιγνοὺς τοὖναρ ἐξεπλάγη τὴν τοῦ “Ιανιήλου 

φύσιν. καὶ πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον. ᾧ τρόπῳ τὸν ϑεὸν 

I 

προσκυνοῦσι. τούτῳ τὸν “΄ανιῆλον ἠσπάζετο. (2125 καὶ 

ϑύειν δ᾽ ὡς ϑεῷ προσέταξεν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν 
, 3 A ^ AA A , e , προσηγορίαν αὐτῷ τοῦ ἰδίου ϑεοῦ ϑέμενος. ἁπάσης 

ἐπίτροπον τῆς βασιλείας ἐποίησε. καὶ τοὺς συγγενεῖς 

to 

αὐτοῦ. o0g ὑπὸ φϑόνου x«i βασκανίας εἰς κίνδυνον 

ἐμπεσεῖν συνέβη τῷ βασιλεῖ προσκρούσαντας ἐξ αἰτίας 9 

τοιᾶσδε. {2155 ὁ βασιλεὺς κατασκευάσας χρυσοῦν ἀν- 
δριάντα, πήχεων τὸ μὲν ὕψος ἑξήκοντα τὸ πλάτος δ᾽ 

£&, στήσας αὐτὸν ἐν τῷ μεγάλῳ τῆς Βαβυλῶνος πεδίῳ 

καὶ μέλλων καϑιεροῦν αὐτὸν συνεκάλεσεν ἐξ ἁπάσης 

0 

0 

ἧς ἦρχε γῆς τοὺς πρώτους. πρῶτον αὐτοῖς προστάξας. 30 
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ὅταν σημαινούσης ἀκούσωσι τῆς σάλπιγγος. τότε πε- 

σόντας προσχυνεῖν τὸν ἀνδριάντα" τοὺς δὲ μὴ ποιήσαν- 

τας ἠπείλησεν εἰς τὴν τοῦ πυρὺς ἐμβληϑήσεσϑαι κάμι-- 

vov. (214) πάντων οὖν μετὰ τὸ σημαινούσης ἐπακοῦσαι 

τῆς σάλπιγγος προσκυνούντων τὸν ἀνδριάντα. τοὺς 

“1ανιήλου συγγενεῖς οὐ ποιῆσαι τοῦτό φασι. μὴ βου- 

ληϑέντας παραβῆναι τοὺς πατρίους νόμους. καὶ o? μὲν 

ἐλεγχϑέντες εὐθέως εἰς τὸ πῦρ ἐμβληϑέντες ϑείᾳ σώ- 

ξονται προνοίᾳ καὶ παραδόξως διαφεύγουσι τὸν ϑάνα- 

rov: (2155 οὐ γὰρ ἥψατο τὸ πῦρ αὐτῶν. ἀλλὰ κατὰ 

λογισμόν, οἶμαι. τοῦ μηδὲν ἀδικήσαντας εἰς αὐτὸ βλη- 

ϑῆναι οὐχ ἥψατο, καίειν δ᾽ ἀσϑενὲς ἣν ἔχον ἐν ἑαυτῷ 

o 

1 e 

τοὺς παῖδας. τοῦ ϑεοῦ χρείττονα τὰ σώματ᾽ αὐτῶν, 

ὥστε μὴ δαπανηϑῆναι ὑπὸ τοῦ πυρός. κατασκχευάσαν- 

ιότος. τοῦτο συνέστησεν αὐτοὺς τῷ βασιλεῖ ὡς δικαίους 
M " * iJ - , 9 , 3 

καὶ ϑεοφιλεῖς" διὸ μετὰ ταῦτα πάσης ἀξιούμενοι παρ 

αὐτοῦ τιμῆς διετέλουν. 
9 ul ΡῚ , 2 er , , - iJ 

(2165 ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον χρόνῳ πάλιν ὁρᾷ κατὰ 
δ e e - E 4 ^ , ς » Mj - 

τοὺς ὕπνους ὁ βασιλεὺς ὄψιν ἕτεραν. ὡς ἐκπεσὼν τῆς 

0 ἀρχῆς μετὰ ϑηρίων ἕξει τὴν δίαιταν καὶ διαξήσας οὕ- 

roe ἐπὶ τῆς ἐρημίας ἔτεσιν ἑπτὰ αὖϑις τὴν ἀρχὴν ἀπο- 

λήψεται. τοῦτο ϑεασάμενος τοὖναρ. πάλιν τοὺς μάγους 

συγκαλέσας ἀνέχρινεν αὐτοὺς περὶ αὐτοῦ, καὶ τί ση- 

μαίνοι λέγειν ἠξίου. (2115 τῶν μὲν οὖν ἄλλων οὐδεὶς 
2 [4 3 ^ , [j ^ , 2 2 , 

ἐδυνήϑη τὴν τοὐνυπνίου διάνοιαν εὑρεῖν οὐδ᾽ ἐμφανί- το σι 

σαι τῷ βασιλεῖ. “]ανιῆλος δὲ μόνος καὶ τοῦτ᾽ ἔκρινε, 
καὶ καϑὼς οὗτος αὐτῷ προεῖπεν ἀπέβη" διατρίψας γὰρ 

ἐπὶ τῆς ἐρημίας τὸν προειρημένον χρόνον. οὐδενὸς 

τολμήσαντος ἐπιϑέσϑαι τοῖς πράγμασι παρὰ τὴν ἕπτε- 
30 τίαν. δεηϑεὶς τοῦ ϑεοῦ τὴν βασιλείαν ἀπολαβεῖν πάλιν 

8 214 — Dan. III 12. 



902 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

εἰς αὐτὴν ἐπανέρχεται. {218) ἐγκαλέσῃ δέ μοι μηδεὶς 

οὕτως ἕκαστα τούτων ἀπαγγέλλοντι διὰ τῆς γραφῆς 

ὡς ἐν τοῖς ἀρχαίοις εὑρίσκω βιβλίοις: καὶ γὰρ εὐθὺς 
ἐν ἀρχῇ τῆς ἱστορίας πρὺς τοὺς ἐπιζητήσοντάς τι περὶ 

τῶν πραγμάτων ἢ μεμψομένους ἠσφαλισάμην. μόνον τε 5 

μεταφράζξειν τὰς Ἑβραίων βίβλους εἰπὼν εἰς τὴν 'EA- 

λάδα γλῶτταν. καὶ ταῦτα δηλώσειν μήτε προστιϑείς τι 

τοῖς πράγμασιν αὐτὸς ἴδιον μήτ᾽ ἀφαιρῶν ὑπεσχημένος. 

11 «4219» ὁ δὲ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορος ἔτη τρία 

καὶ τετταράχοντα βασιλεύσας τελευτᾷ TOv βίον, ἀνὴρ 19 

δραστήριος καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων εὐτυχέστερος 

γενόμενος. μέμνηται δ᾽ αὐτοῦ τῶν πράξεων xci Βη- 

ρωσσὺς ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Χαλδαϊκχῶν ἱστοριῶν. λέγων 

οὕτως. (2205 “ἀκούσας δ᾽ ὃ πατὴρ αὐτοῦ Ναβοπαλάσ- 

σαρος ὅτι ὃ τεταγμένος σατράπης ἔν τ᾿ Alyómvo καὶ τ 

τοῖς περὶ Συρίαν τὴν κοίλην καὶ τὴν Φοινίκην τόποις 

ἀποστάτης αὐτοῦ γέγονεν. οὐ δυνάμενος αὐτὸς ἔτι κακο- 

παϑεῖν. συστήσας τῷ υἱῷ Ναβουχοδονοσόρῳ ὄντι ἐν 

ἡλικίᾳ μέρη τινὰ τῆς δυνάμεως ἐξέπεμψεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

(231) συμμίξας δὲ Ναβουχοδονόσορος τῷ ἀποστάτῃ καὶ 30 

παραταξάμενος αὐτοῦ τ᾽ ἐχράτησε, καὶ τὴν χώραν ἐξ 
ἀρχῆς ὑπὸ τὴν αὑτοῦ βασιλείαν ἐποιήσατο. τῷ δὲ 
πατρὶ αὐτοῦ Ναβοπαλασσάρῳ συνέβη κατὰ τοῦτον τὸν 

χαιρὸν ἀρρωστήσαντι ἐν τῇ Βαβυλωνίων πόλει μεταλ- 

λάξαι τὸν βίον, ἔτη βασιλεύσαντι εἴχοσι καὶ ἕν. (22925 35 

αἰσϑόμενος δὲ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον τὴν τοῦ πατρὺς 

τελευτὴν Ναβουχοδονόσορος. καὶ καταστήσας τὰ κατὰ 

τὴν Αἴγυπτον πράγματα καὶ τὴν λοιπὴν χώραν. καὶ 

τοὺς αἰχμαλώτους Ἰουδαίων τε καὶ Φοινίκων καὶ Σύ- 

oov καὶ τῶν κατ᾿ Αἴγυπτον ἐϑνῶν συντάξας τισὶ τῶν 80 

φίλων μετὰ τῆς βαρυτάτης δυνάμεως καὶ τῆς λοιπῆς 
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ὠφελείας ἀνακομίξειν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν. αὐτὺς ὃρ- 

μήσας ὀλιγοστὸς διὰ τῆς ἐρήμου παραγίνεται εἰς Βα- 

βυλῶνα. (2235 παραλαβὼν δὲ τὰ πράγματα διοικούμενα 

ὑπὸ Χαλδαίων καὶ διατηρουμένην τὴν βασιλείαν ὑπὸ 

5 τοῦ βελτίστου αὐτῶν. κυριεύσας ὁλοκλήρου τῆς πατρι- 

κῆς ἀρχῆς, τοῖς μὲν αἰχμαλώτοις παραγενομένοις συν- 

ἕταξεν ἀποικίας ἐν τοῖς ἐπιτηδειοτάτοις τῆς Βαβυλω- 

νίας τόποις ἀποδεῖξαι. (224» αὐτὸς δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ 

πολέμου λαφύρων τό rs τοῦ Βήλου ἱερὸν καὶ τὰ λοιπὰ 
10 χοσμήσας φιλοτίμως. τήν 9' ὑπάρχουσαν ἐξ ἀρχῆς πό- 

λιν ἀνακαινίσας, καὶ ἑτέραν καταχαρισάμενος καὶ ἀναγ- 

χάσας πρὺς τὸ μηκέτι δύνασϑαι τοὺς πολιορκοῦντας 

τὸν ποταμὸν ἀναστρέφοντας ἐπὶ τὴν πόλιν κατασχευ- 

ἄξειν. περιεβάλετο τρεῖς μὲν τῆς ἔνδον πόλεως περι- 

15 βόλους τρεῖς δὲ τῆς ἔξω, τούτων δὲ τοὺς μὲν ἐξ ὀπτῆς 

πλίνϑου καὶ ἀσφάλτου, τοὺς δ᾽ ἐξ αὐτῆς τῆς πλίνϑου. 

(2255 καὶ τειχίσας ἀξιολόγως τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυ- 

λῶνας κοσμήσας ἱεροπρεπῶς, προσκατεσκεύασεν ἐν τοῖς 

πατρικοῖς βασιλείοις ἕτερα βασίλεια ἐχόμενα αὐτῶν. ὧν 

30 τὸ μὲν ἀνάστημα καὶ τὴν λοιπὴν πολυτέλειαν περιττὸν 

ἴσως ἂν εἴη λέγειν, πλὴν ὡς ὄντα μεγάλα καὶ ὑπερ- 

ἤφανα συνετελέσϑη ἡμέραις πεντεκαίδεκα. 220» ἐν 

δὲ τοῖς βασιλείοις τούτοις ἀναλήμματα λίϑινα ἀνοικο- 

δομήσας, καὶ τὴν ὄψιν ἀποδοὺς ὁμοιοτάτην τοῖς ὕρεσι. 

35 χαταφυτεύσας δένδρεσι παντοδαποῖς ἐξειργάσατο. καὶ 

κατεσκεύασε τὸν καλούμενον κρεμαστὸν παράδεισον διὰ 

τὸ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐπιϑυμεῖν τῆς οἰκείας διαϑέσεως 

ὡς τεϑραμμένην ἐν τοῖς κατὰ Μηδίαν τόποις. (231) 

καὶ Μεγασϑένης δ᾽ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἸΙνδικῶν μνη- 

30 μονεύει αὐτῶν. δι᾿ ἧς ἀποφαίνειν πειρᾶται τοῦτον τὸν 

βασιλέα τῇ ἀνδρείᾳ καὶ τῷ μεγέϑει τῶν πράξεων ὑπερ- 
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βεβηκότα τὸν Ἡρακλέα: καταστρέψασθαι γὰρ αὐτόν 

φησι Λιβύης τὴν πολλὴν καὶ Ἰβηρίαν. (228) καὶ Zfw- 

κλῆς δ᾽ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Περσικῶν μνημονεύει τού- 

του τοῦ βασιλέως. χαὶ Φιλόστρατος ἐν ταῖς Ἰνδικαῖς 

καὶ Φοινικικαῖς ἱστορίαις. ὅτι οὗτος ὁ βασιλεὺς ἐπο- 

λιόρκησε Τύρον ἔτεσι τρισὶ καὶ δέκα. βασιλεύοντος 
κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν καιρὸν ᾿Ιϑωβάλου τῆς Τύρου. 

καὶ τὰ μὲν ὑπὸ πάντων ἱστορούμενα περὶ τούτου 

τοῦ βασιλέως ταῦτ᾽ ἦν" 229) μετὰ δὲ τὴν Ναβουχο- 

δονοσόρου τελευτὴν ᾿4βιλαμαρώδαχος ὃ παῖς αὐτοῦ τὴν 

βασιλείαν παραλαμβάνει. ὃς εὐθὺς τὸν τῶν Ἱεροσολύ- 
μῶν βασιλέα Ἰεχωνίαν τῶν δεσμῶν ἀφεὶς ἐν τοῖς ἀναγ- 

καιοτάτοις τῶν φίλων εἶχε. πολλὰς αὐτῷ δωρεὼς δοὺς 

καὶ ποιήσας αὐτὸν ἐπὶ τῶν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ βασι- 

λείων. (2305 ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ τὴν πίστιν οὐκ ἐφύ- 

λαξε τῷ ᾿Ιεχωνίᾳ, παραδόντι μετὰ γυναικῶν καὶ τέκνων 

καὶ τῆς συγγενείας ὅλης ἑκουσίως ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς 

πατρίδος. ὡς ἂν μὴ κατασχαφείη ληφϑεῖσα ὑπὸ τῆς 

πολιορκίας. καϑὼς προειρήκαμεν. {291} τελευτήσαντος 

δ᾽ ᾿4βιλαμαρωδάχου μετ᾽ ἔτη ὀχτωκαίδεχα τῆς βασι- 
λείας. Νιγλίσαρος ὃ παῖς αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν παραλαμ- 

βάνει. καὶ κατασχὼν αὐτὴν ἔτη τετταράκοντα κατα- 

στρέφει τὸν βίον. μετ᾽ αὐτὸν δ᾽ εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

“αβοσόρδαχον ἀφικνεῖται τῆς βασιλείας ἡ διαδοχή, καὶ 

μῆνας ποιήσασα παρ᾽ αὐτῷ τοὺς πάντας ἐννέα τελευτή- 

σαντος αὐτοῦ μεταβαίνει πρὸς Βαλτάσαρον τὸν καλού- 

μενον Ναβοάνδηλον παρὼ τοῖς Βαβυλωνίοις. (2325 ἐπὶ 
τοῦτον στρατεύουσι Κῦρός 9' ó Περσῶν βασιλεὺς καὶ 

“Ιαρεῖος ὁ Μήδων. καὶ πολιορκουμένῳ αὐτῶ ἐν Ba- 

βυλῶνι ϑαυμάσιόν τι καὶ τεράστιον ϑέαμα συνέβη. 

8. 229 — 4 Reg. XXV 27; Ierem. LII 31. 
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κατέκειτο δειπνῶν ἐν oix μεγάλῳ καὶ πρὺς ἑστιάσεις 

πεποιημένῳ βασιλικὰς μετὰ τῶν παλλακίδων καὶ τῶν 

φίλων. (2335 δόξαν δ᾽ αὐτῷ. κομισϑῆναι κελεύει ἔκ 

τοῦ ἰδίου ναοῦ τὰ τοῦ ϑεοῦ σκεύη. ἃ συλήσας Ναβου- 

5 χοδονόσορος ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων οὐκ ἐχρῆτο μέν. εἰς 
δὲ τὸν αὑτοῦ ναὸν χατέϑηκεν. αὐτὸς δ᾽ ὑπὸ ϑρά- 

σους προαχϑεὶς ὥστ᾽ αὐτοῖς χρῆσϑαι μεταξὺ πίνων καὶ 
βλασφημῶν εἰς τὸν ϑεόν, ἐκ τοῦ τείχους ὁρᾷ χεῖρα 

προϊοῦσαν καὶ τῷ τοίχῳ τινὰς συλλαβὰς ἐγγράφουσαν. 

10 (294) ταραχϑεὶς δ᾽ ὑπὸ τῆς ὄψεως συνεκάλεσε τοὺς 

μάγους καὶ τοὺς Χαλδαίους, καὶ πᾶν τοῦτο τὸ γένος 

ὅσον ἦν ἐν τοῖς Βαβυλωνίοις τά τε σημεῖα καὶ ὀνεί- 

ρατα κρίνειν δυνάμενον. ὡς ἂν αὐτῷ δηλώσωσι τὰ 

γεγραμμένα. (28355 τῶν δὲ μάγων οὐδὲν εὑρίσκειν 

15 οὐδὲ συνιέναι λεγόντων, ὑπ᾽ ἀγωνίας ὃ βασιλεὺς καὶ 

πολλῆς τῆς ἐπὶ τῷ παραδόξῳ λύπης κατὰ πᾶσαν ἐκή- 

ovs τὴν χώραν. τῷ τὰ γράμματα καὶ τὴν ὑπ᾽ αὐτῶν 

δηλουμένην διάνοιαν σαφῆ ποιήσαντι δώσειν ὑπισχνού- 

μενος στρεπτὸν περιαυχένιον χρυσοῦν. καὶ πορφυρᾶν 

30 ἐσθῆτα φορεῖν ὡς οἵ τῶν Χαλδαίων βασιλεῖς, καὶ τὸ 

τρίτον μέρος τῆς ἰδίας ἀρχῆς. (290) τούτου γενομένου 

τοῦ χηρύγματος ἔτι μᾶλλον οἵ μάγοι συνδραμόντες καὶ 

φιλοτιμησάμενοι πρὺς τὴν εὕρεσιν τῶν γραμμάτων οὐ- 

δὲν ἔλαττον ἠπόρησαν. (2315 ἀϑυμοῦντα δ᾽ ἐπὶ τούτῳ 

5 ϑδεασαμένη τὸν βασιλέα dj μάμμη αὐτοῦ παραϑαρρύ- 

νειν ἤρξατο, καὶ λέγειν ὡς ἔστι τις ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας 

αἰχμάλωτος, ἐκεῖϑεν τὸ γένος, ἀχϑεὶς ὑπὸ τοῦ Ναβου- 

χοδονοσόρου πορϑήσαντος Ἱεροσόλυμα, ΖΙανιῆλος ὄνομα, 

σοφὸς ἀνὴρ καὶ δεινὸς εὑρεῖν τὰ ἀμήχανα καὶ μόνῳ 

ϑυτῷ ϑεῶ γνώριμα, ὃς Ναβουχοδονοσόρῳ τῷ βασιλεῖ, 

$232 — Dan. V 1 
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μηδενὸς ἄλλου δυνηϑέντος εἰπεῖν περὶ ὧν ἔχρῃξεν, εἰς 
φῶς ἤγαγε τὰ ξητούμενα. (238) μεταπεμψάμενον οὖν 

αὐτὸν ἠξίου παρ᾽ αὐτοῦ πυνϑάνεσϑαι περὶ τῶν γραμ- 
μάτων χαὶ τὴν ἀμαϑίαν τὴν τῶν οὐχ εὑρόντων αὐτὰ 

καταχρίνειν. κἂν σκυϑρωπὸν ἢ τὸ ὑπὸ ϑεοῦ σημαινό- 
μένον. (2395 ταῦτ᾽ ἀκούσας καλεῖ τὸν ΖΙανιῆλον ὃ 

Βαλτάσαρος. καὶ διαλεχϑεὶς ὡς πύϑοιτο περὶ αὐτοῦ 

καὶ τῆς σοφίας, ὅτι τὸ ϑεῖον αὐτῷ πνεῦμα συμπάρεστι 

καὶ μόνος ἐξευρεῖν ἱχανώτατος ἃ μὴ τοῖς ἄλλοις εἰς 

ἐπίνοιαν ἔρχεται, φράζειν αὐτῷ τὰ γεγραμμένα καὶ τί 

σημαίνει μηνύειν ἠξίου: (2405 τοῦτο γὰρ ποιήσαντι 

πορφύραν δώσειν ἐνδύσασϑαι χαὶ χρυσοῦν περὶ τὸν 
αὐχένα στρεπτὸν καὶ τὸ τρίτον τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς μέρος, 

τιμὴν καὶ γέρας τῆς σοφίας. ὡς ἂν ἐξ αὐτῶν ἐπισημό- 

τατος γένοιτο τοῖς ὁρῶσι xcl τὴν αἰτίαν ἐφ᾽ ἧ τούτων 

ἔτυχε πυνθανομένοις. (9415 Ζ]ανιῆλος δὲ τὰς μὲν 

δωρεὰς αὐτὸν ἔχειν ἠξίου (τὸ γὰρ σοφὸν καὶ ϑεῖον 

ἀδωροδόκητον εἶναι καὶ προῖχα τοὺς δεομένους ὠφε- 

Asiv), μηνύσειν δ᾽ αὐτῷ τὰ γεγραμμένα. σημαίνοντα 

καταστροφὴν αὐτῷ τοῦ βίου, ὅτι μηδ᾽ οἷς ὁ πρόγονος 

αὐτοῦ διὰ τὰς εἰς ϑεὸν ὕβρεις ἐκολάσϑη, τούτοις ἔμα- 

ϑὲν εὐσεβεῖν καὶ μηδὲν ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν 

μηχανᾶσϑαι, {2425 ἀλλὰ καὶ Ναβουχοδονοσόρου μετα- 

στάντος εἰς δίαιταν ϑηρίων ἐφ᾽ οἷς ἠσέβησε, καὶ μετὰ 

πολλὰς ἱκεσίας καὶ δεήσεις ἐλεηϑέντος ἐπανελϑεῖν εἰς 

τὸν ἀνθρώπινον βίον καὶ τὴν βασιλείαν, καὶ διὰ ταῦτα 

τὸν ϑεόν. ὡς τὴν ἅπασαν ἔχοντα δύναμιν καὶ προ- 

νοούμενον τῶν ἀνθρώπων. μέχρι καὶ ἐτελεύτησεν 

ὑμνοῦντος. λήϑην αὐτὸς ἔλαβε τούτων. καὶ πολλὰ μὲν 

ἐβλασφήμησεν εἰς τὸ ϑεῖον, τοῖς δὲ σχεύεσιν αὐτοῦ 

8. 238 ΞΞ 985. Ὗ 11. 
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μετὰ τῶν παλλακίδων διηκονεῖτο. (2435 ταῦτ᾽ οὖν 

ὁρῶντα τὸν ϑεὸν ὀργισθῆναι αὐτῷ. καὶ διὰ τῶν γε- 

γραμμένων προκαταγγέλλειν εἰς οἷον αὐτὸν καταστρέ- 
ψαι δεῖ τέλος. ἐδήλου δὲ τὰ γεγραμμένα τάδε. "uvm: 

τούτῳ δ᾽ ἔλεγεν “Ελλάδι γλώττῃ σημαίνοιτ᾽ ἂν ἀριϑ- 

uós, ὥσπερ τῆς ζωῆς cov τὸν χρόνον καὶ τῆς ἀρχῆς 

σι 

ἠρίϑμηκεν ὃ ϑεός, καὶ περιττεύειν ἔτι σοι βραχὺν χροό- 

vov. (2445 ϑεκέλ᾽ σημαίνει τοῦτο τὸν σταϑμόν. στή- 

σας οὖν Gov' λέγει "rv χρόνον τῆς βασιλείας ὃ ϑεὸς 

ἤδη καταφερομένην δηλοῖ. φαρές" καὶ τοῦτο χλάσμα 

δηλοῖ xc0' Ἑλλάδα γλῶτταν. κλάσει τοιγαροῦν σου 

τὴν βασιλείαν. καὶ Μήδοις αὐτὴν καὶ Πέρσαις διανεμεῖ. 

(2455 “ᾳανιήλου δὲ ταῦτα σημαίνειν τῷ βασιλεῖ 

φράσαντος τὰ ἐν τῷ τοίχῳ γράμματα. τὸν μὲν Βαλ- 

5 τόσαρον. oiov εἰκὺς ἐφ᾽ οὕτω χαλεποῖς τοῖς δεδηλω- 

μένοις. λύπη καὶ συμφορὰ κατέλαβεν. (240) οὐ μὴν 

ὡς προφήτῃ κακῶν αὐτῷ γεγενημένῳ τὰς δωρεὰς ἃς 

ὑπέσχετο δώσειν οὐ δίδωσιν, ἀλλὰ πάσας παρέσχετο, 

τὴν μὲν ἠπειλημένην τῆς βασιλείας καϑαίρεσιν τῆς πε- 

50 πρωμένης ἀνάγκης ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ προφητεύσαντος εἶναι 
λογισάμενος. τὴν δὲ τῶν ἐπηγγελμένων ἐχπλήρωσιν 

χρίνων ἀνδρὺς ἀγαϑοῦ καὶ δικαίου. xüv ἢ σχυϑρωπὰ 

τὰ μέλλοντα συμβαίνειν αὐτῷ. καὶ ὃ μὲν οὕτως ἔκρινε, 

(341) μετ᾽ οὐ πολὺν δὲ χρόνον αὐτός τ᾽ ἐλήφϑη καὶ 

ἡ πόλις, Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως ἐπ᾽ αὐτὸν στρα- 

1 e 

- σι 

τῷ [T 

τεύσαντος. Βαλτάσαρος γάρ ἐστιν ἐφ᾽ οὗ τὴν αἵρεσιν 

τῆς Βαβυλῶνος συνέβη γενέσϑαι, βασιλεύσαντος αὐτοῦ 

ἔτη ἑπτακαίδεκα. {3485 τῶν μὲν οὖν Ναβουχοδονο- 

σόρου τοῦ βασιλέως ἐκγόνων τὸ τέλος τοιοῦτο παρει- 

30 λήφαμεν γενόμενον" “΄αρείῳ δὲ τῷ καταλύσαντι τὴν 

8. 248 — Dan. V 26. 
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Βαβυλωνίων ἡγεμονίαν μετὰ Κύρου τοῦ συγγενοῦς ἔτος 

ἣν ἑξηκοστὸν δεύτερον ὅτε τὴν Βαβυλῶνα εἷλεν, ὃς 

ἣν ᾿ἡστυάγους υἱός, ἕτερον δὲ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐχα- 

λεῖτο ὄνομα. 4240» ὃς χαὶ ΖΙανιῆλον τὸν προφήτην 

λαβὼν ἤγαγεν εἰς Μηδίαν πρὸς αὑτόν. καὶ πάσης 

αὐτῷ τιμῆς μεταδιδοὺς εἶχε σὺν αὑτῷ. τῶν τριῶν γὰρ 

σατραπῶν ἦν oUg ἐπὶ τῶν ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων σα- 
τραπειῶν κατέστησε" τοσούτους γὰρ ἐποίησε ΖΙαρεῖος. 

(2505 “Ὠανιῆλος τοίνυν ὧν ἐν τοιαύτῃ τιμῇ καὶ 

λαμπρᾷ σπουδῇ παρὰ τῷ “Ἰαρείῳ. καὶ πρὸς ἅπαντα 

ὑπ᾽ αὐτοῦ μόνος, ὡς ἂν ἔχων τὸ ϑεῖον ἐν αὑτῷ, παρα- 

λαμβανόμενος ἐφϑονήϑη" βασκαίνουσι γὰρ οἱ μᾶλλον 

αὑτῶν ἑτέρους ἐν πλείονι τιμῇ παρὰ τοῖς βασιλεῦσι 

βλέποντες. (2515 ξητούντων δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀφορμὴν 

διαβολῆς καὶ κατηγορίας τῶν ἀχϑομένων ἐπ᾽ αὐτῷ εὐ- 

δοχιμοῦντι παρὰ τῷ “]αρείῳ. παρεῖχεν αἰτίαν οὐδε- 

μίαν" ὧν γὰρ καὶ χρημάτων ἐπάνω καὶ παντὸς λήμ- 
ματος περιορῶν, αἴσχιστον αὐτῷ δοκοῦν κἂν ὑπὲρ ὧν 

10 

δοθείη καλῶς τι προσλαβεῖν, οὐδ᾽ ἡντινοῦν τοῖς £nAo- . 

τυποῦσιν αὐτὸν ἐγχλημάτων εὕρεσιν παρεῖχεν. (252) 9 

o? δ᾽ ὡς οὐδὲν εἶχον ὃ χατειπόντες αὐτοῦ πρὸς τὸν 

βασιλέα ξημιώσουσιν αὐτὸν εἰς τὴν παρ᾽ αὐτοῦ τιμὴν 

αἰσχύνῃ καὶ διαβολῇ. τρόπον ἄλλον ἐζήτουν x«9' ὃν 

αὐτὸν ἐχποδὼν ποιήσονται. ὁρῶντες οὖν τὸν “Ιανιῆλον 

τρὶς τῆς ἡμέρας προσευχόμενον τῷ ϑεῷ. πρόφασιν 

ἔγνωσαν ηὑρηκέναι δι᾽ ἧς ἀπολέσουσιν αὐτόν. (2585 

καὶ πρὸς τὸν Zagsiov ἐλθόντες ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὡς 

τοῖς σατράπαις αὐτοῦ x«l ἡγεμόσι δόξειεν ἐπὶ τριά- 

κονϑ' ἡμέρας ἀνεῖναι τὸ πλῆϑος, ὅπως μήτ᾽ αὐτῷ τις 

μήτε τοῖς ϑεοῖς δεόμενος αὐτῶν καὶ εὐχόμενος εἴη. 

9. 249 — Dan. VI 2. 
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τὸν μέντοι γ᾽ αὐτῶν παραβάντα ταύτην τὴν γνώμην 

εἰς τὸν τῶν λεόντων ἔκριναν ῥῖψαι λάκκον ἀπολού- 

μένον. (2545 ὁ δὲ βασιλεὺς οὐ συνιδὼν τὴν κακουρ- 6 

γίαν αὐτῶν, οὐδ᾽ ἐπὶ τὸν “ΖΙανιῆλον ταῦτα κατεσκευα- 

σμένους ὑπονοήσας. ἀρέσκεσθαι τοῖς ὑπ᾿ αὐτῶν ἔφη 

δεδογμένοις, καὶ κυρώσειν τὴν προαίρεσιν αὐτῶν ἐπαγ- 
γελλόμενος προτίϑησι πρόγραμμα δηλοῦν τῷ πλήϑει 

τὰ δόξαντα τοῖς σατράπαις. (200) καὶ οἵ μὲν ἄλλοι 

πάντες φυλαττόμενοι τὰ προστεταγμένα μὴ παραβῆναι 

ἠρέμουν. “]ανιήλῳ δὲ φροντὶς οὐδ᾽ ἡτισοῦν τούτων 

ἦν, ἀλλ᾽ ὡς εἶχεν ἔϑος, ἱστάμενος ηὔχετο τῷ ϑεῷ πάν- 

τῶν δρώντων. (300) οἵ δὲ σατράπαι. τῆς ἀφορμῆς 

αὐτοῖς ἣν ἐσπούδαζον λαβεῖν ἐπὶ τὸν ΖΙανιῆλον παρα- 

φανείσης. εὐθὺς ἧκον πρὺς τὸν βασιλέα, καὶ κατηγόρουν 

ὡς παραβαίνοντος μόνου τοῦ “Ιανιήλου τὰ προστεταγ- 

μένα (μηδενὸς γὰρ τῶν ἄλλων τολμῶντος προσεύχε- 

σϑαι τοῖς θεοῖς). καὶ τοῦτ᾽ οὐ δι᾿ εὐσέβειαν. ἀλλὰ διὰ 

φυλακὴν καὶ διατήρησιν ὑπὸ τοῦ φϑόνου. (2515 ἀπὸ 

γὰρ μείζονος ἧς προσεδόκων εὐνοίας τοῦτο ποιεῖν τὸν 

30 ΖΙαρεῖον ὑπολαμβάνοντες. ὡς καὶ καταφρονήσαντι τῶν 

ἐκείνου προσταγμάτων συγγνώμην ἑτοίμως νέμειν, καὶ 
3 * - , " , 3 , 

αὐτὸ τοῦτο βασχαίνοντες τῷ “]ανιήλῳ. οὔτε μετεβάλ- 

Aovro πρὸς τὸ ἡμερώτερον. ῥίπτειν δ᾽ αὐτὸν ἠξίουν , 

κατὰ τὸν νόμον εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων. «258» 

35 ἐλπίσας δ᾽ ὃ ΖἜαρεῖος ὅτι ῥύσεται τὸ ϑεῖον αὐτὸν καὶ 

οὐδὲν μὴ πάϑῃ δεινὸν ὑπὸ τῶν ϑηρίων. ἐκέλευσεν αὐ- 
ιν 3 , , * , M] , | vov εὐθύμως φέρειν τὰ συμβαίνοντα. καὶ βληϑέντος 

εἰς τὸν λάκκον, σφραγίσας τὸν ἐπὶ τοῦ στομίου κεί- 

μενον ἀντὶ ϑύρας λίϑον ἀνεχώρησεν, καὶ δι᾽ ὅλης ἄσι- 

30 rog τῆς νυχτὺς καὶ ἄυπνος διῆγεν, ἀγωνιῶν περὶ τοῦ 

8 254 — Dan. VI 10. 
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Zl«vujAov. 259» us0' ἡμέραν δ᾽ ἀναστὰς ἐπὶ τὸν 
λάώκκον ἦλϑε, καὶ σωξομένην τὴν σφραγῖδα εὑρὼν ἣ 

σημηνάμενος τὸν λίϑον κατελελοίπει, ἀνοίξας ἀνεβόησε, 

καλῶν τὸν Ζ]ανιῆλον καὶ πυνθανόμενος εἰ σώξεται. 

τοῦ δ᾽ ὑπακούσαντος τῷ βασιλεὶ καὶ μηδὲν παϑεῖν εἰ- 
πόντος. ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀνελκυσϑῆναι ἐκ τοῦ λάκκου 

τῶν ϑηρίων. («200») οἵ δ᾽ ἐχϑροὶ ϑεασάμενοι τὸν 

“Ιανιῆλον μηδὲν πεπονϑότα δεινόν. διὰ μὲν τὸ ϑεῖον 

καὶ τὴν τούτου πρόνοιαν οὐκ ἠξίουν αὐτὸν σώξεσϑαι., 

πεπληρωμένους δὲ τοὺς λέοντας τροφῆς μὴ ἅψασϑαι 

μηδὲ προσελϑεῖν τῷ “Ζ]ανιήλῳ νομίζοντες. τοῦτ᾽ ἔλεγον 

πρὸς τὸν βασιλέα. «201. ὃ δὲ μισήσας αὐτοὺς τῆς 

πονηρίας, παραβληϑῆναι μὲν πολλὰ κελεύει τοῖς λέουσι 
κρέα, χορεσϑέντων δ᾽ αὐτῶν τοὺς ἐχϑροὺς τοῦ Ζ1α- 

νιήλου προσέταξεν εἰς τὸν λάκκον ἐμβληϑῆναι, ὕπως 

εἰ διὰ κόρον αὐτοῖς οὐ προσέξουσιν οἵ λέοντες μάϑοι- 

(2625 σαφὲς δ᾽ ἐγένετο Ζαρείῳ, τῶν σατραπῶν παρα- 

βληϑέντων τοῖς ϑηρίοις, ὅτι τὸ ϑεῖον ἔσωσε τὸν Ζ1α- 

vvwjAov: οὐδενὸς γὰρ αὐτῶν ἐφείσαντο οἱ λέοντες, ἀλλὰ 

πάντας διεσπάραττον ὡσανεὶ σφόδρα λιμώττοντες καὶ 

τροφῆς ἐνδεεῖς. ἠρέϑισε δ᾽ αὐτοὺς οὐ τὸ πεινῆν. οἷ- 

μαι. μικρὸν ἔμπροσθεν ἀφϑόνων κρεῶν ἐμπεπλησμέ- 
νους, ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἀνθρώπων κακία" δήλη γὰρ xàv τοῖς 

ἀλόγοις αὕτη ζῴοις πρὺς τιμωρίαν γένοιτο, τοῦ ϑεοῦ 

προαιρουμένου. 

(2635 διαφϑαρέντων οὖν τῶν ἐπιβουλευσάντων 

“Ζ]ανιήλῳ τοῦτον τὸν τρύπον., ὁ βασιλεὺς ΖΙαρεῖος καϑ' 

ὅλην ἔπεμψε τὴν χώραν ἐπαινῶν τὸν ϑεὸν ὃν “Ιανιῆλος 

προσκυνεῖ. καὶ μόνον αὐτὸν εἶναι λέγων ἀληϑῆ καὶ 

τὸ πᾶν κράτος ἔχοντα. ἔσχε δὲ καὶ τὸν Ζ]ανιῆλον ἐν 

8 259 — Dan. VI 20. 
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ὑπερβαλλούσῃ τιμῇ. πρῶτον αὐτὸν ἀποδείξας τῶν φί- 

λων. {3045 ὧν δ᾽ οὕτως ἐπίσημος καὶ λαμπρὸς ὑπὼ 

δόξης τοῦ ϑεοφιλὴς εἶναι Ζανιῆλος. ὠκοδόμησεν ἐν 

Ἐχβατάνοις τῆς Μηδικῆς βᾶριν. ἐκπρεπέστατόν τι κατα- 

σχεύασμα καὶ ϑαυμασίως πεποιημένον. ἣ μέχρι δεῦρο 
uiv ἔστι καὶ σώξεται. τοῖς δ᾽ ὁρῶσι δοχεῖ προσφάτως 

κατεσκευάσϑαι καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ἐκείνης ἧς ἕκαστος αὐτὴν 

ἡμέρας ἱστορεῖ γεγονέναι" οὕτω νεαρὸν αὐτῆς καὶ 

ἀκμαῖον τὸ κάλλος, καὶ μηδαμοῦ γεγηρακὸς ὑπὸ τοσού- 

19 rov χρόνου. (2655 πάσχει γὰρ καὶ τὰ κατασκευάσματα 

ταὐτὸν ἀνθρώποις. καὶ πολιοῦται καὶ τὴν ἰσχὺν λυό- 

μενα ὑπὸ τῶν ἐτῶν καὶ τὴν εὐπρέπειαν μαραινόμενα. 

ϑάπτουσι δ᾽ ἐν τῇ βάρει τούς τε Μήδων βασιλεῖς καὶ 

Περσῶν καὶ Πάρϑων ἄχρι τοῦ δεῦρο, καὶ ὃ ταύτην 
15 πεπιστευμένος ἸΙουδαῖός ἐστιν ἱερεύς" καὶ τοῦτο γίνεται 

μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 266» ἄξιον ὃὲ τἀνδρὸς 

τούτου καὶ ὃ μάλιστα ϑαυμάσαι τις ἂν ἀκούσας διελ- 

ex 

Suiv. ἅπαντα γὰρ αὐτῷ παραδόξως ὡς ἕνέ τινι τῶν 

μεγίστων ηὐτυχήϑη προφητῶν, καὶ παρὰ τὸν τῆς ζωῆς 

20 χρόνον τιμή τὲ καὶ δόξα παρὰ τῶν βασιλέων καὶ τοῦ 

πλήϑους. καὶ τελευτήσας δὲ μνήμην αἰώνιον ἔχει. 

(261» τὰ γὰρ βιβλία, ὅσα δὴ συγγραψάμενος κατα- 

λέλοιπεν. ἀναγινώσκεται παρ᾽ ἡμῖν ἔτι καὶ νῦν. καὶ 

πεπιστεύκαμεν ἐξ αὐτῶν ὅτι “Ιανιῆλος ὡμίλει τῷ ϑεῷ. 
35 οὐ γὰρ τὰ μέλλοντα μόνον προφητεύων διετέλει. κα- 

ϑάπερ καὶ οἱ ἄλλοι προφῆται, ἀλλὰ καὶ καιρὸν ὥριξεν 

εἰς ὃν ταῦτ᾽ ἀποβήσεται" (268) xal τῶν προφητῶν τὰ 

χείρω προλεγόντων. καὶ διὰ τοῦτο δυσχεραινομένων 

ὑπὸ τῶν βασιλέων καὶ τοῦ πλήϑους. Ζανιῆλος ἀγαϑῶν 

80 ἐγίνετο προφήτης αὐτοῖς. ὡς ἀπὸ μὲν τῆς εὐφημίας 
τῶν προλεγομένων εὔνοιαν ἐπισπᾶσϑαι παρὰ πάντων. 

DE 
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ἀπὸ δὲ τοῦ τέλους αὐτῶν ἀληϑείας πίστιν καὶ δόξαν 

ὁμοῦ ϑειότητος παρὰ τοῖς ὄχλοις ἀποφέρεσϑαι. (2695 

χατέλιπε δὲ γράψας, ὅϑεν ἡμῖν τὸ τῆς προφητείας αὐ- 
τοῦ ἀκριβὲς καὶ ἀπαράλλακτον ἐποίησε δῆλον. φησὶ 

γὰρ αὐτοῦ γινομένου ἐν Σούσοις τῇ μητροπόλει τῆς 5 

Περσίδος, ὡς ἐξέλϑοι μὲν εἰς τὸ πεδίον μεϑ' ἑταίρων 

αὐτοῦ, σεισμοῦ δὲ καὶ κλόνου τῆς γῆς ἐξαίφνης γενο- 

μένου χαταλειφϑείη μόνος, φευγόντων τῶν φίλων. καὶ 

πέσοι μὲν ἐπὶ στόμα ταραχϑεὶς ἐπὶ τὰς δύο χεῖρας. 

τινὸς δ᾽ ἁψαμένου αὐτοῦ καὶ μεταξὺ χελεύοντος ἄνα- 1 

στῆναι καὶ τὰ μέλλοντα συμβήσεσθαι τοῖς πολίταις 

ἰδεῖν μετὰ πολλὰς γενεάς, (210) ἀναστάντι [δ᾽] αὐτῷ 

δειχϑῆναι κριὸν μέγαν, πολλὰ μὲν ἐκπεφυκότα κέρατα. 

τὸ δὲ τελευταῖον αὐτῶν ὑψηλότερον ἔχοντα. ἔπειτ᾽ 

ἀναβλέψαι μὲν εἰς τὴν δύσιν, ϑεάσασθαι δὲ τράγον 

ἀπ᾽ αὐτῆς δι᾽ ἀέρος φερόμενον. (ὃν) συρράξαντα τῷ 
κριῷ καὶ τοῖς κέρασι κυρίξαντα δὶς καταβαλεῖν αὐτὸν 

ἐπὶ τὴν γῆν καὶ πατῆσαι. C211» εἶτα τὸν τράγον ἰδεῖν 

ἐχ τοῦ μετώπου μέγιστον ἀναφύσαντα χέρας. οὗ κλα- 
σϑέντος ἄλλα ἀναβλαστῆσαι τέτταρα. καϑ' ἕκαστον τῶν ? 

ἀνέμων τετραμμένα. ἐξ αὐτῶν δ᾽ ἀνασχεῖν καὶ ἄλλο 

[m 

μικρότερον ἀνέγραψεν, ὃ αὐξῆσαν ἔλεγεν αὐτῷ ὁ ταῦτ᾽ 

ἐπιδεικνὺς ϑεὸς πολεμήσειν αὐτοῦ τοὖϑνος καὶ τὴν 

πόλιν αἱρήσειν χατὰ κράτος. καὶ συγχεῖν τὰ περὶ τὸν 

ναόν. καὶ τὰς ϑυσίας κωλύσειν γενέσϑαι ig! ἡμέρας 

χιλίας διακοσίας ἐνενήκοντα ἕξ. (212) ταῦτα μὲν ἰδεῖν 

ἐν τῷ πεδίῳ τῷ ἐν Σούσοις ὃ ΖΙανιῆλος ἔγραψε, κρῖ- 

ναι δ᾽ αὐτῷ τὴν ὕψιν τοῦ φαντάσματος ἐδήλου τὸν 

ϑεὸν οὕτως. τὸν μὲν κριὸν βασιλείας τὰς Περσῶν καὶ 

“Μήδων σημαίνειν ἔφασκε. τὰ δὲ χέρατα τοὺς βασι- ὃ 

8 269 — Dan. VIII 2. 
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λεύειν μέλλοντας. τὸ δ᾽ ἔσχατον κέρας σημαίνειν τὸν 
» 4, - ^ , € , , 

ἔσχατον βασιλέα, τοῦτον γὰρ διοίσειν ἁπάντων πλούτῳ 
τὲ χαὶ δόξῃ. «2913» τὸν δὲ τράγον δηλοῦν ὡς ἐξ Ἕλ- 

λήνων τις βασιλεύων ἔσται. ὃς τῷ Πέρσῃ συμβαλὼν 

δὶς χρατήσει τῇ μάχῃ καὶ παραλήψεται τὴν ἡγεμονίαν 

ἅπασαν. {2145 δηλοῦσϑαι δ᾽ ὑπὸ τοῦ μεγάλου κέρατος 
: : ; PO : 4 ; 

τοῦ £v τῷ μετώπῳ τοῦ τράγου τὸν πρῶτον βασιλέα, 
- , 9 , 2 7 2 , 

καὶ τὴν τῶν τεττάρων ἀναβλάστησιν ἐκπεσόντος ἐκεί- 

vov καὶ τὴν πρὸς τὰ τέτταρα κλίματα τῆς γῆς αὐτῶν 

σι 

1 e ἀποστροφὴν ἑκάστου τοὺς διαδόχους μετὰ τὸν ϑάνατον 
τοῦ πρώτου βασιλέως ἐμφανίξεσθϑαι. καὶ διαμερισμὸν 

εἰς αὐτοὺς τῆς βασιλείας. οὔτε δὲ παῖδας αὐτοῦ τού- 

τους ὄντας οὔτε συγγενεῖς πολλοῖς ἔτεσιν ἄρξειν τῆς 

οἰκουμένης. ζϑτὸν γενήσεσϑαι δ᾽ ἐκ τούτων τινὰ βα- 

15 σιλέα τὸν ἐχπολεμήσοντα τό τ᾽ ἔϑνος καὶ τοὺς νόμους 
αὐτῶν καὶ τὴν κατ᾽ αὐτοὺς ἀφαιρησόμενον πολιτείαν. 

καὶ συλήσοντα τὸν ναόν, καὶ τὰς ϑυσίας ἐπ᾽ ἔτη τρία 

κωλύσοντα ἐπιτελεσϑῆναι. (Ὡ2τὸ καὶ δὴ ταῦϑ᾽ ἡμῶν 
συνέβη τῷ ἔϑνει παϑεῖν ὑπ᾽ ᾿ἀντιόχου τοῦ ἐπιφανοῦς. 

30 κχαϑὼς εἶδεν ὁ ΖΙανιῆλος καὶ πολλοῖς ἔτεσιν ἔμπροσϑεν 

ἀνέγραψε τὰ γενησόμενα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον Z«- 
νιῆλος καὶ περὶ τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἀνέγραψε, 

καὶ ὅτι ὑπ᾽ αὐτῶν αἱρεϑήσεται τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὃ 

ναὺς ἐρημωϑήσεται. (21) ταῦτα πάντ᾽ ἐχεῖνος, ϑεοῦ 

δείξαντος αὐτῷ, συγγράψας κατέλιπεν. ὥστε τοὺς ἀνα- 

γινώσκοντας καὶ τὰ συμβαίνοντα σκοποῦντας ϑαυμάξειν 

ἐπὶ τῇ παρὰ τοῦ ϑεοῦ τιμῇ τὸν “]ανιῆλον. καὶ τοὺς 

᾿Επικουρείους ἐκ τούτων εὑρίσκειν πεπλανημένους, (2185 
ν 

ot 

t5 σι 

τήν τε πρόνοιαν ἐκβάλλουσι τοῦ βίου καὶ τὸν ϑεὸν 

80 οὐκ ἀξιοῦσιν ἐπιτροπεύειν τῶν πραγμάτων. οὐδ᾽ ὑπὸ 

8 278 — Dan. VIII 21. 
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τῆς μακαρίας καὶ ἀφϑάρτου πρὸς διαμονὴν τῶν ὅλων 

οὐσίας κυβερνᾶσϑαι τὰ σύμπαντα, ἄμοιρον δ᾽ ἡνιόχου 

καὶ φροντιστοῦ τὸν xócuov αὐτομάτως φέρεσϑαι λέγου- 

σιν, (219) ὃς εἰ τοῦτον ἀπροστάτητος ἦν τὸν τρόπον, 

καϑάπερ καὶ τὰς ναῦς ἐρήμους κυβερνητῶν καταδυο- 
μένας ὁρῶμεν ὑπὸ πνευμάτων. ἢ καὶ τὰ ἅρματα περι- 
τρεπόμενα μὴ ἔχοντα τοὺς ἡνιοχοῦντας, συντριβεὶς ἂν 

ὑπὸ τῆς ἀπρονοήτου φορᾶς ἀπωλώλει καὶ διεφϑείρετο. 
(280) τοῖς οὖν προειρημένοις ὑπὸ “Ζανιήλου δοχοῦσίέ 

μοι σφόδρα τῆς ἀληϑοῦς δόξης διαμαρτάνειν o6 τῷ 

ϑεῷ μηδεμίαν εἶναι περὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀποφαινό- 

μενοι πρόνοιαν' οὐ γὰρ ἂν κατὰ τὴν ἐκείνου προφη- 

τείαν, εἰ συνέβαινεν αὐτοματισμῷ τινὶ τὸν κόσμον δὲ- 

ἄγειν, πάνϑ'᾽ ἑωρῶμεν ἀποβαίνοντα. 

(2815) ἐγὼ μὲν οὖν περὶ τούτων ὡς ηὗρον καὶ 

ἀνέγνων. οὕτως ἔγραψα" εἰ δέ τις ἄλλως δοξάξειν βου- 

λήσεται περὶ αὐτῶν. ἀνέγκλητον ἐχέτω τὴν érsgoyvo- 

μοσύνην. 

σι 
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Vol. IX. Sect. 2. Philebus . . . 2. 0 

Vol. X. Sect.1. Leges. Vol.I. lib. 
TONS A4 OO Lcd rd bo 3. 60 

Vol. X, Sect. 2. lib. V—VIII. . 3. 60 
Vol. X. Sect. 3, lib. IX—XII et 

HEpunomis M 3. 60 

Sophoclis tragoediaeed. Wunderus. 
ποτ Soo S. c1). 9 10. 50 

Einzeln: 

Vol.IL. Sect. 1. Philoctetes. Ed.IV 
CPB VUL S 3 Ds o n d 1. 50 

Vol.I, Sect. 2. Oedipus Rex. Ed.V 
τ δ ον EN ἡ 1, 50 

VoL I. Sect. 3. Oedipus Coloneus. 
δ τὸ aen B ono DO gun 1. 80 

Vol I, Sect. 4. Antigona. Ed. V 
ΠῚ ΠΟΙ͂ΟΙ DS ERE S 1. 60 

Vol. II. Sect. 1. Electra. Ed. IV 1. 80 

Vol II. Sect. 2, Aiax. Ed. ITI. 1. 20 

"Vol.II Sect.3. Trachiniae, Ed.II 1. 20 

Thucydidis de bello Peloponne- 
Siaco libri VIII ed. Poppo . . 

RBinzeln: 
Vol I. Sect. 1. Lib. I. Ed. III 

GU STALLS NER s Os 
Vol. I. Sect. 2, Lib. II, Ed. II. 

[|i Vergxitten] o ee Nee ἢ 
Vol. II. Sect. 1. Lib, IIT. Ed. II 
PORUM SLATE: E ES 

Vol. II. Sect. 2. Lib. IV. Ed. II 
Gs e end E ve Mey τ -- 

Vol. III. Seet. 1. Lib. V. Ed. II 
edo MUST E 

"Vol. III. Sect. 2. Lib. VI. Ed. II 
ed P EM TIO LE E ME NR e 

Vol. IV. Sect. 1. Lib. VII. Ed. II. 
ΠΑ ὁ ΡΟ ΡῈ 

Vol.IV. Sect. 2. Lib. VIII. Ed. Ir 
ed." StaAl. . | oos te Te) e 

Xenophontis Cyropaedia ed. Borne- 
mann. [Wergriffen] . . . .. 

— — Memorabilia ed. KüAner, Ed. II. 
TVergritten]d 5 dee RD 

——— Anábasis ed. Kühner 
Einzeln à 1 μέ 80 5. 

Sect. I. lib. I—IV. 
Sect. II. lib. V— VIII. 

——— Oeconomicus ed. Breitenbach 
——— Agesilaus ed.  Breitenbach. 

[iVexgritten] ΚΣ ΤῊΝ τ ὦ 
-- Hiero ed. Breitenbach. [Vergr.] 
——— Helleniea, Sect. I. (lib. I. 11.) 

ed. Breitenbach. Ed.II. .. 
Sect. II. (lib. IH—VIL.) 

d Breitenbach, Ed. II. 

Jt X 

22. 
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